
 

TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL a 2022-2023-as nevelési évre 

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek 

beíratására a Szentistváni Gézengúz Óvodába 

2022. április 27.-én (szerda) 8.00 – 16.00  

2022. április 28.-án (csütörtök) 8.00 – 14.00  

óra között kerül sor. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése 

szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 

vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 

fél éven belül betölti, (2022. november 01-ig) feltéve, hogy minden, Szentistván 

nagyközségben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)). 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy 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. 

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt 

születtek, és még nem járnak óvodába. 

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

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet.  

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok: 

▪ a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok 

(személyi igazolvány vagy útlevél) 

▪ lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

▪ a gyermek TAJ kártyája 

▪ a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, 

útlevél vagy vezetői engedély) 

▪ nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló 

okirat 

▪ egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, 

hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, 

gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.) 



A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 

felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 

szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. 

 

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban 

előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig 

írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az 

óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az 

jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is. 

  

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az 

óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. 

 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 

felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a 

felvételre (Nkt. 49. § (2)). 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a 

szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. 

  

 

Bővebb információ kérhető a 06-30 3177057  vagy a 06-30 3377620 telefonszámon, vagy a 

szentiovoda2@gmail.com levelezési címen. 

 

 

 

Konczné Besenyei Ágnes 

óvodavezető 
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