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Tájékoztatás az Óvodai beiratkozás eljárásrendjéről a 2021/2022-es nevelési évre 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény (Nkt.) 8.§ (2) 
bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig betölti a 
3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-től) legalább napi négy órás 
óvodai nevelésre kötelezett. 

A 2021/22. nevelési évre a beiratkozás a következő:  

 Fertőszentmiklósi állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező 
gyermekek esetében: 
 
A szülőnek kérelmet (Kérelem óvodai beíratáshoz) kell benyújtani az alábbi e-mail 
címre:  

ovoda2@fertoszentmiklos.hu 

 

A kérelem beérkezésének határideje: 2021. április 29. 

A kérelem beérkezése után felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel a megadott e-mail 
címen vagy telefonszámon. 

Az óvoda a felvételről 2021. május 07-ig döntést hoz, erről írásban értesíti a szülőket. 

 

 Nem óvodakötelezettek felvétele: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelmét teljesítette.   

Az óvoda a kötelező felvételi kötelezettségének teljesítését követően szabad férőhelyei 
alapján további felvételi kérelmeket is teljesíthet az óvodához e-mailen beérkezett 
felvételre vonatkozó szülői kérelem alapján. 

ovoda2@fertoszentmiklos.hu 

A kérelem beérkezésének határideje: 2021. április 29. 
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További tájékoztatás kérhető Kebeleiné Németh Magdolna intézményvezetőtől e-mailen, 
illetve az alábbi telefonszámokon: (99) 544 170, (20) 415 9330. 

Fertőszentmiklós, 2021. március 22. 

  

 Kebeleiné Németh Magdolna 
 intézményvezető 


