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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§-a alapján:
8. § (1) „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, 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. 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. Ha az eljárásban
szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján:
„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.”
A rendelet 20. § (1/a) bekezdése értelmében a fenntartói hirdetmény tartalmazza:
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az
alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetérőlszóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.”
A fenti rendelkezések Önkormányzatunkat az Önkormányzat fenntartásában lévő Székely Bertalan
Óvoda-Bölcsőde köznevelési intézmény vonatkozásában érintik: az óvodai beíratás időpontjának
meghatározására (fenntartóként)az önkormányzat képviselő-testülete jogosult.
A 2022/2023-as nevelési évben - az intézményvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján -a
beiratkozások javasolt időpontja a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsődében: 2022. április 20-21.,
mindkét napon 8-16 óra között.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekétköteles
beíratni az önkormányzat által közzétettközleményben,vagy hirdetménybenmeghirdetett időpontban.
Az előterjesztés melléklete:
x 1. sz. melléklet - Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének javaslata a beiratkozás
időpontjára
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HATÁROZATI JAVASLAT
…/2022.(II.24.) KT-határozat
1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a
nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat
fenntartásában lévőSzékely Bertalan Óvoda-Bölcsőde tekintetében az óvodai beiratkozás időpontját
2022. április 20-21. időpontban határozza meg.
A beiratkozásra mindkét napon 8-16 óra közötti időszak áll rendelkezésre.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a fenti döntés közzétételéről az
Önkormányzat hivatalos honlapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jogszabályi hivatkozás:
x A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) és (2) bekezdés
x A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 20. § (1) és (1a) bekezdés b.)
pontja

3

