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Tisztelt Szülők! 
 

Elsődleges célunk, hogy valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk az óvodai 

elhelyezést. 

Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet, és az iskolába járáshoz szükséges 

fejlettség eléréséig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

Nkt.) 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.  

A szülő – tárgyév május 25. napjáig a járási kormányhivatalhoz benyújtott – kérelme alapján a 

gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 

gyermek a negyedik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 

beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban.  

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése 

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

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai 

nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.  

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. 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.  

A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és 

annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.  

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz.  

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem 

elutasítására vonatkozó döntését írásban közli a szülővel, legkésőbb 2021. május 31-ig.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. 

 


