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Hirdetmény a 2021/2022-es nevelési évre történő 

ÓVODAI   BEIRATKOZÁSRÓL 

 

Tisztelt Szülők! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 8.§ (2)bekezdése alapján 

minden gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. 

életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1.-től )legalább napi 

négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

A kötelező felvételi körzettel rendelkező Tinnyei Magvető Református Óvoda 

felvételi eljárása: 

 

Beiratkozás időpontja: 2021. április 20.-22-ig.  

A kötelező felvételi körzetet biztosító óvoda 2021.04.22.-ig felveszi a felvételi 

körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett 

hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna.  

A beiratkozáshoz szükséges személyi iratok bemutatására a vírushelyzet miatt a 

gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor. 

 

Az óvoda felvételi körzete: Tinnye község közigazgatási területére terjed ki.  

 

Ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné 

gyermekét beíratni, akkor arra irányuló szándékának bejelentését a -kötelező  



felvételt biztosító nevének és címének megjelölésével emailben  az 

ovodavezeto@tinnye.hu címen 2021.04.22.-ig az óvodavezető fogadja. 

 

„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 

számított fél éven belül betölt, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

Szabad férőhelyekre felvesszük azon gyermekeket, akik 2021.09.01-2021.12.31 

között töltik be a 3. életévüket, ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az 

óvodai ellátást, amikor betöltik a 2,5 évüket. 

 

Az óvodai jelentkezés módja:  

Az óvodai felvételi kérelemhez a szülőnek a JELENTKEZÉSI ADATLAP című 

nyomtatványt szükséges kitölteni, és az ovodavezeto@tinnye.hu email címre 

elküldeni vagy az óvodában lehet leadni a beiratkozás időpontjában.  

A jelentkezési adatlapot az óvoda honlapján  www.magvetoreformatusovoda.com 

lehet letölteni vagy a fenti email címen kérni. 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 

gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, vagy kezdi meg, köteles arról 

a beiratkozás utolsó napját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási 

Hivatalt, bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal 

Köznevelésmenüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából vagy a 

https/www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető 

elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni. 

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket!  

 

Tinnye, 2021. 03. 22.  

 

 

                                                                                      Jurkovics Zsuzsanna 

                                                                                      óvodavezető 
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