
A   S Z Ü L Ő K   F I G Y E L M É B E                             

Balatonfüred Város óvodáiba 
a beiratkozás helyszínei:  

Kiserdei Óvoda: Park u. 11. 
Mesevilág Tagóvoda: Hunyadi u. 24. 

Óvárosi Óvoda: Kossuth L. u. 37. 
Tündérkert Óvoda: Noszlopy G. u. 18. 

Kökörcsin Tagóvoda: Pécsely, Iskola u. 183. 
Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda: Iskolalépcső u. 4. 

 

A beiratkozás időpontja : 
Tündérkert-; Kökörcsin-; Óvárosi-; Mogyoró-; Mesevilág-; Kiserdei Óvodákban: 
2019. május 8-án (szerda)               8:00 - 17:00 óráig  

2019. május 9-én (csütörtök) 8:00 - 17:00 óráig  

2019. május 10-én (péntek) 8:00 - 13:00 óráig  

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvodában: 
Előzetes egyeztetés javasolt, kérjük, tájékozódjon az óvoda honlapján: 
https://www.aracsiref.hu/ovoda-aktualitasok 
 
      A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 2015. szeptember 1-
jével hatályba lépett 8 § (2) értelmében kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 
harmadik életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  

  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím és taj kártyája 

  a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 

  nem magyar állampolgár beíratásánál a gyermek Magyarországi 
tartózkodását igazoló dokumentumokat.  
 

Kérjük, ezeket a szülő a beíratáshoz szíveskedjen magával hozni!  
 
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2019. május 21-ig. 
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 
15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati 
kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenntartója jár el és hoz 
másodfokú döntést. 
 
Beiratkozáskor sok szeretettel várjuk gyermekével együtt! 
 
A város óvodáiban a nyílt napok időpontja:  

Tündérkert-; Kökörcsin-; Óvárosi-; Mogyoró-; Mesevilág-; Kiserdei Óvodákban: 2019. 
április 15. napján (hétfő), és április 16. napján (kedd) délelőtt 8:00-11:00 óra 
között.  

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére az 
alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, valamint az 
óvodai felvételi körzetéről részletesen tájékozódhat a http://www.balatonfured.hu/ 
oldalon. 
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