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AZ ÓVODAI BEÍRATKOZÁS SZABÁLYAI A FENNTARTÓ ÁLTAL 

ENGEDÉLYEZETT CSOPORTOK SZÁMA, MAXIMÁLISAN 

FELVEHETŐ GYERMEKLÉTSZÁM: 
 

Az óvoda felvételi körzete 

 

Nagykörű, Csataszög, Hunyadfalva gyermekeit vesszük fel. Az Alapító Okiratban rögzített 

maximális gyermeklétszám 90 fő 

Az óvodai felvétel szabályai 

  Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Óvodánk a 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 

első határnapját megelőzően legalább harminc nappal hirdetményben illetve a honlapján 

értesíti a szülőket. 

A 2011.év CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.§ értelmében : 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, a felvételi körzet több településen található, az 

érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 Nkt. 8. § (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. 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 

negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak 

az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az 

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



indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, 

továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános 

járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban 

részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a 

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

 

 

Tankötelezettség : ( Köznevelési törvény 45.§ 1- 2.bek.) 

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek 

köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

(2)
 * 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő 

kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége 

megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a 

kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést 

engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme 

alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai 

dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői 

bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló 

határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét 

javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének 

teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat. 

(2a)
 * 

 Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben való részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a 

tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló 

határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a 

gyermek sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 

akkor a gyermek számára az óvoda a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a 

tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj301id6dbe
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj302id6dbe


érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat 

biztosít. 

A tanköteles korú gyermek a nevelési év kezdő napjától, szeptember 1-től, napi négy órát, - 

óvodánkban reggel 8 órától déli 12 óráig - a nevelési év kezdő napjától napi négy órát 

köteles óvodai nevelésben részt venni. (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24.§. 2-

3. bek.):, köteles óvodai nevelésben részt venni.  

24. §(2) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - ötödik életévének betöltésétől 

kezdve óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles 

részt venni.(3) Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások ideje legfeljebb napi négy óra. 

 

Az óvodai tevékenységek rendje, ideje:8.00 – 12.00 – ig szabad játék és - mozgás 

lehetőségek, képességfejlesztés, tapasztalatszerzés, mindennapi mozgás, játék az udvaron, 

séta, kirándulás 

A rendszeres óvodába járás alatt az alábbiakat értjük: 

Az óvodai nyitvatartási napokon, a gyermek naponta legalább 6 órát tartózkodik az  

óvodában. 

A szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja  

meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25%-át. 

 

Azon nagycsoportos gyermek esetében, aki a következő tanévben elkezdené iskolai 

tanulmányait, de az adott nevelési évben a rendszeres óvodába járás kritériumainak nem tesz 

eleget, az óvoda vezetője kezdeményezhet iskolaérettségi vizsgálatot a Nevelési 

Tanácsadónál, hogy az óvodai szakvéleményt kiállíthassa, illetve, hogy a megfelelő 

fejlesztésben részesülhessen a gyermek. 

 

Az óvodába történő jelentkezés módja:  

 

AZ ÓVODA FELVÉTELI KÖRZETE:  

 

Nagykörű, Csataszög, Hunyadfalva gyermekeit vesszük fel.  Az Alapító Okiratban rögzített 

maximális gyermeklétszám csoportonként : 30 fő 

  



2. AZ ÓVODAI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL, MEGSZÜNÉS RENDJE  

 

2/1. Az óvodai felvétel eljárás rendje: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a Fenntartó által jóváhagyott április 20 

és május 20- i időszakban. Minderről hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket. 

 

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. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely 

a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti 

fel. 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 óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermek felvételét bármikor 

kérheti. Az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan 

történik, 1 hét beszoktatási idővel. 

Az óvodába történő beiratkozás jelentkezési lap személyes, vagy elektronikus úton való 

benyújtásával történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő 

óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai 

nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. 

A szülőnek joga van szabadon megválasztani gyermeke számára a megfelelő intézményt. Az 

óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása. 

A felvételről, átvételről, valamint a felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az 

óvodavezető dönt. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést 

nyújthatnak be az óvoda vezetőjének.  

A beiratkozás lezárását követően szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk a szülőket az 

óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról. 



A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. 

Felmentés az óvodai nevelés alól 

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. 

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 Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést 

engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 

családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

2/2. az óvoda igénybevételének feltételei: 

1. a szülő beíratta gyermekét, 

2. a gyermek egészséges, óvodaérett, 

3. a gyermek étkezési térítési díját befizették az adott hónapra, kivétel, ha a gyermek jogosult 

az ingyenes óvodai étkezésre. 

4. a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentuma, TAJ kártyája, 

5. a szülő személyi igazolványa, 

6. a gyermek és szülő lakcímkártyája, tartózkodási helyet igazoló dokumentuma, 

7. a nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló 

dokumentuma, 

8. szakértő bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény 

másolata. 

 

2/3. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai: 

A felvételnél elsőbbséget élveznek: 

1. az óvoda körzetében lakó családok gyermekei, 

2. az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat jelölte ki, 

3. hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 

4. a szülők az óvodához közeli munkahelyen dolgoznak, 

5. azok a gyermekek, akinek testvére már az óvodába jár, 

 

2/4. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha: 



1. a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

2. a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából 

történő kimaradására, 

3. a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

4. az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort 

Feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek és tanulólétszám az Alapító 

Okirat szerint a következő 

 

 

Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám:     180 fő   

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12.   90 fő  

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű, Május 1. út 7.  90 fő 

 

Működési terület: Nagykörű és Kőtelek községek, valamint vonzáskörzetük, elsősorban Jász-

Nagykun-Szolnok Megye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


