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TÁJÉKOZTATÁS 

 
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre 
történő óvodai beiratkozás a köznevelésért felelős miniszter 7/ 2020. (III.25) határozata 
alapján történik. 

1. A vészhelyzetre tekintettel a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozások 
során a következőképpen kell eljárni: 

a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, 
akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – 
elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze 
az általa választott óvoda vezetőjének 2020.április 17.-ig.  
Ezt abban az esetben tegye meg a szülő, ha nem a Szorgalmatos, Mesekert 
Óvoda, Bölcsőde és Konyhába íratja be gyermekét.  

b) A kötelező felvételt biztosító óvoda a Szorgalmatos, Mesekert Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha székhelye, Munkácsy utca 25. 
A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21.-ig hivatalból felveszi azon 
érintett gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik 
óvoda felvette. 
A szülők szorgiovi@gmail.com e-mail címen felvehetik a kapcsolatot a kötelező 
felvételt biztosító óvodával, amelyben tájékoztathatják az Óvoda vezetőjét 
beiratkozási szándékukról 2020. április 21.-ig. Ebben az esetben az óvodába felvett 
gyermekek szülei a beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első óvodai napján 
mutatják be, hiszen minden adat hivatalból rendelkezésünkre áll a beiratkozáshoz. 
 

c) A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi döntésről írásban értesíti a szülőt  
2020.május 20-ig. 
 

d) Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy, a hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
Azok a szülők, akiknek gyermeke 2020. agusztus 31 után ölti be a 3. életévét  
(2017. 09.01-2018.01.31 között születtek) felvételi szándéknyilatkozatukat az 
szorgiovi@gmail.com e-mail címen adhatják le. Ebben szükséges megadni a 
gyermek nevét, szülő nevét, gyermek születési idejét, lakcímét. 
Az egészségügyi helyzet figyelembe vételével augusztus hónapban beiratkozási napot 
jelölünk ki a 2020. agusztus 31. után 3. életévüket betöltő gyermekek szülei számára, 
melyről értesítést küld az óvoda vezetője. 
 
A szülők együttműködését, megértését köszönöm! 
 
Tiszalök, 2020. március 30. 

Vargáné Jáger Tünde 
intézményvezető                                    
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