
Kedves Szülők! 

 

Minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a 

nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre 

kötelezett.  

Az óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre a koronavírus terjedése okán kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a következőképpen 

kerül lebonyolításra: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város honlapján  
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf 

meg tudják nézni, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. 

A kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda 2020. április 21-ig felveszi a körzetébe tartozó 

azon gyermeket, akiről nem érkezett jelzés, hogy a szülők kérése alapján más óvoda már 

felvette.  Mivel a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai 

nevelési napján kerül majd sor, nincs szükség szülői intézkedésre, a férőhelyet az óvoda 

biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is, ezzel is elkerülve a személyes kontaktok 

nagyszámú kialakulását. Az intézmény tervező munkáját azonban segíti, ha a szülő telefonon 

vagy e-mailben tájékoztatja az óvodát arról, hogy a kötelező felvételt biztosító körzetes 

óvodába kívánja beíratni gyermekét. 

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes óvodába szeretné gyermekét beíratni, 

akkor ezt a szándékát a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével telefonon vagy e-

mailben jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig munkanapokon 8,00 

óra és 17,00 óra között. Személyes intézkedésre csak különösen indokolt esetben kerüljön sor! 

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételéről 2020. 

április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. 

 

A zalaegerszegi óvodák elérhetőségei az alábbiak: 
Intézmény intézményvezető e mail cím telefonszám 

Kis utcai Székhelye 
Horváthné Ambrus 

Marianna 
adyovoda@gmail.com 

+36 30 991 4058,  

92 598-731 

Mikes K. utcai 

Tagóvodája 
Kovács Józsefné  mikesovi@zelkanet.hu 

+36 20 538 9870,  

92 313-560 

Szivárvány téri 

Tagóvodája 
Pintér Henrietta zegszivarvanyovi@gmail.com 

+36 30 842 8015 

Ságodi Telephelye 
Horváthné Ambrus 

Marianna 
adyovoda@gmail.com 

+36 30 991 4058,  

92 598-731 

Radnóti utcai Székhelye Pődörné Hajdu Ibolya radnotiovi@gmail.com +36 30 9913986 

Petőfi utcai Tagóvodája Szőkéné Szente Júlia petofiovizeg@gmail.com +36 30 9913986 

Kosztolányi D. téri 

Tagóvodája 
Farkas-Dittmajer Andrea kosztolanyiovi@gmail.com 

+36 30 9913986 

Szent László utcai 
Tagóvodája 

Bartók Margit szentlaszlo@zelkanet.hu 
+36 30 9913986 

Csillag közi Székhelye Kemendi Györgyné zegcsillagkozi@gmail.com +36 30 9913985 

Napsugár utcai Tagóvoda 
Szijártóné Herbai 

Erzsébet 
napsugarovizeg@gmail.com 

+36 30 4181881 

Andráshidai Tagóvodája Havasi Hajnalka ovoda.andrashida@freemail.hu +36 30 737 0625 

Űrhajós utcai Székhelye Kása Istvánné urhajosovi@gmail.com +36 308175284 

Kodály Zoltán utcai 

Tagóvodája 
Dormánné Nyakas Tünde kodaly.ovoda@gmail.com 

+36 30 5037991 

Bazitai Telephelye Passa Anikó  bazitaiovi77@gmail.com +36 3 3201929 

Landorhegyi utcai 

Tagóvodája 
Horváthné Kindl Judit landorovi@gmail.com 

+36  30 5933642 
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