
Közlemény óvodai beiratkozásról 

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda és Mini Bölcsődébe a 2022/2023. 

nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbi időpontokban lehetséges: 

2022. április 25-26. (hétfő, kedd), 8.00 óra- 16 óra 

A fent jelzett napokon lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 

3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII I.31.) EMMI 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.  

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény. 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 kérelme teljesíthető. 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 3. életévüket 2022. augusztus 31-e után betöltő gyermekekkel 

kapcsolatos év közbeni felvételi igényeket is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az 

óvodában. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1))  

- A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat 

óvodát (Nkt. 72. § (2)). 

- A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat 

akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az 

egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 

tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

- A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. 



 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik 

(kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)). 

A jelentkezéskor be kell mutatni:  

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, 

ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot, 

- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

- óvodai jelentkezési lapot (Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, 

amelyet az óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető az óvoda honlapjáról 

(www.ovodaszolofurt.hu). 

- A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor 

tanköteles Magyarországon, ha 

- menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 

törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású, 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát 

Magyarországon gyakorolja, 

- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország 

területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét a tanuló nevelési oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. (Nkt. 

92. §) 

A gyermekek óvodai felvételéről az óvodavezető dönt. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés 

közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap, azaz 

2022. május 28. (Rendelet 20. § (1a) h.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti 

jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet 

nyújthat be az óvoda vezetőjénél. 

 

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól 

Nkt. 8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, különös 



 

méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró 

járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek 

családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a 

kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama 50 nap. 

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a 

tárgyév április 15. napjáig nyújthatja be a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási 

hivatalához. 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, 3 éves kort betöltött, valamint a 3. 

életévét a felvételétől számított fél éven belül betöltő gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a 

gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az 

óvodai foglalkozásokon. (Rendelet 20. § (2c)). 

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése 

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a Rendelet 20. § (2) 

bekezdés előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon 

belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha 

gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az 

óvodavezetőt. 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai 

nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely 

pénzbírsággal sújtható. 

Rétiné Godó Alíz 

                                                                                                                                          óvodavezető 


