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Az óvoda az alábbi
sni gyermekek látja
el, alapító okirat
szerint

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján, mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem-vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
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06.30-17.30

Vásártéri Óvoda
5500. Gyomaendrőd, Vásártéri Ltp. Hrsz.:2924
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a
és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai
jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően
legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő
óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot,
amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

A beiratkozási napok: 2018. április 23-24-25(hétfő-kedd-szerda)
10. Beiratkozás
időpontja (órátólóráig)
11. Nevelési év az
óvodában
12. Óvodai
felvétel
tájékoztató

1

07.30-17.00
Az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak,
2018/2019. nevelési év: 2018.09.01-től 2019.08.31-ig
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről8. § (1) 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, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.(2) 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 azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1-je előtt születtek, és még
nem járnak óvodába.)
A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő
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13. Beiratkozáshoz
szükséges iratok
14. Az óvoda
nyilvántartott
adatok

által

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az
ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
(4) A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a
gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek
körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető,
amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3)A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda
nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító
óvoda).
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát. A gyermek TAJ kártyát
Az óvoda nyilvántartja jogszabály szerint a gyermek születési nevét (Anyakönyvi kivonat
szerinti), helyét és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a
tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője
nevét
Az óvodai felvételi előjegyzési naplóban kezelt adatok:
a) a jelentkezés sorszámát, időpontját
b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét,
c) a kijelölt óvoda megnevezését,
d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották,
e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy
óvodai ellátásban,
f) a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,
g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,
h) az óvodavezető javaslatát,
i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,
j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,
k) a felvétel időpontját.
A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és
mulasztásaik vezetésére szolgál.
A felvételi és mulasztási naplóban kezelt adatok:
A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét,
a nevelési évet, a csoport megnevezését.
A felvételi és mulasztási napló
a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és
idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a
jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási helyének
címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét,
b) a felvétel időpontját,
c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,
d) a szülők napközbeni telefonszámát,
e) a megjegyzés rovatot tartalmazza.
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Nkt. 41.§ (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:a) a
gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra
jogosító okirat megnevezése, száma,b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye,
tartózkodási helye, telefonszáma,c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos
adatok,d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos
adatokda) felvételivel kapcsolatos adatok,db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a
jogviszony irányul,dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos
adatok,dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,de) kiemelt figyelmet
igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,df) a tanuló- és gyermekbalesetre
vonatkozó adatok,dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap
2018. május 29.
A szülő, amennyiben
azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte,
elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy
felvétele elutasításra került.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2a)
Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben
meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a
kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati
fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem
másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőhöz.
(2b)A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást
követően a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a
nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.
(4) Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában
közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén
az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
(5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint
megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem
íratták be.
(6) Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át,
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény
felvételi körzetében van.
(6a) A nem települési önkormányzati fenntartású óvoda a gyermek felvételétől számított
nyolc napon belül megküldi a felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,
anyja nevét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőnek. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a nem települési önkormányzati
fenntartású óvoda fenntartója arról döntött, hogy felmenti a gyermeket a kötelező óvodai
nevelésben való részvételi kötelezettsége alól.
(6b)A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli
felmentés tárgyában hozott határozatáról, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc
napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
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kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
(7)A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal
határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
(8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat,
további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az
óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai
jogviszonya a (2) bekezdés szerint megszűnt.
(9)Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai
beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem
teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a
nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik,
úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy
a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek
szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás
kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10)Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság
felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető,
illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen
körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az
általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül
a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a
családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező
felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott
feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.
Nkt. 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos
döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval,
a szülővel.
(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének
elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló
érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok
értékelése és minősítése ellen. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok
minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben
meghatározottak alapján történt, a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a
tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.
(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére
hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a
kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében.
(4)A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási
intézményben a fenntartó vezetője, települési önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési
területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó
nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú
végzettséggel rendelkező személy járhat el.
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Nkt. 38. § (1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet
elutasíthatja, a döntést
a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja.
(2) Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe
tartozó kérelmek kivételével - az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és
nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat
eredményeképpen az iskolaszék, vagy a bizottság
a) a kérelmet elutasítja,
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c) a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.
(3) A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott
kérelem, továbbá - a megrovás és a szigorú megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat
ellen benyújtott kérelem kivételével - az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc
napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
(5) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a 37. § (2) bekezdésben
meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az
eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik
jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A
másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelésioktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke indokolja.
17. A szülő írásbeli
nyilatkozatát arról,
hogy a gyermek
első
alkalommal
veszi igénybe az
óvodai nevelést
18. Az
óvodáztatási
kötelezettség nem
teljesítése esetén
alkalmazható
jogkövetkezmények
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229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról37.§ 5)Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati
fenntartású óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmény beiratkozáskor köteles
beszerezni a szülő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi
igénybe az óvodai nevelést.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
XXXI. Fejezet
AZ ÓVODAI NEVELÉS, VALAMINT AZ ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ NEVELÉSOKTATÁS RENDJÉT VESZÉLYEZTETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK
201. Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség
megszegése
247. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő
foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai
foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet
mulaszt,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési
felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója
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