
KÖZLEMÉNY
a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Szülőket.

Tájékoztatjuk  a  Tisztelt  Szülőket,  hogy  A  Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó
Feladatellátó Társulás által fenntartott óvodába (Somlóvásárhely és a dobai tagóvoda) a gyermekeket
a 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése alapján a 2015/2016-os nevelési évre 

2015. április 22-23. napján (szerda, csütörtök)  8,00-15,00 óra között  lehet beíratni. 

1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

A 2015/2016-os nevelési évben az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető
fel.  Az  óvodába  beíratható  minden  olyan  gyermek,  aki  2015.  augusztus  31.  napjáig  betölti  a
harmadik  életévét.  Az  óvodai  felvétel,  átvétel  jelentkezés  alapján  történik.  A szülő  gyermeke
óvodai  felvételét,  átvételét  a  nevelési  év  folyamán  bármikor  kérheti,  a  gyermekek  felvétele
folyamatos.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 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 óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a körzetében  található.
Az  óvoda  felvételi  körzete  Somlóvásárhely,  Somlójenő,  Borszörcsök,  Doba  község  kül-  és
belterületének közigazgatási területe.
Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.
 
2. Az óvodai beíratásához be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat:

-  a  gyermek  személyazonosítására  alkalmas,  a  gyermek  nevére  kiállított  személyazonosítót  és
lakcímet  igazoló  hatósági  igazolványt,  mindezek  hiányában  a  gyermek  születési  anyakönyvi
kivonatát,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Be kell mutatni továbbá:

-  szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást,
orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);

Az  óvodai  jelentkezés  a  „Jelentkezési  lap”  kitöltésével  és  benyújtásával  történik.  A szülő  a



jelentkezési lapot a jelentkezés napján átveheti az óvodában.

3. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni  az  önkormányzat  által  közzétett  közleményben  vagy  hirdetményben  meghatározott
időpontban. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (2) bekezdése szerint: Az óvoda a gyermek
hároméves korától ellátja -  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

Aki a 3. életévét 2015. augusztus 31. napjáig betölti, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni.)

A napi  négy  órában  óvodai  nevelésre  kötelezett  gyermek  szülője,  amennyiben  gyermeke  az
óvodakötelezettségét  külföldön  teljesíti,  köteles  arról  a  beiratkozás  idejének  utolsó  határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye  szerint  illetékes  jegyzőt.  A napi  négy  órában  óvodai  nevelésre  kötelezett,  az  óvodával
jogviszonyban  álló  gyermek  szülője,  amennyiben  gyermeke  az  óvodakötelezettségét  a  jövőben
külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.

4. Az óvodáztatási kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Ha  a  gyermek  az  1993.  évi  LXXIX  törvény  24.  §  (3)  bekezdése  alapján  vesz  részt  óvodai
nevelésben,  és  egy nevelési  évben igazolatlanul  tíz  napnál  többet  mulaszt,  az  óvoda vezetője  a
gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-  és  hatáskörök  ellátásáról,  valamint  a  gyámhatóság
szervezetéről  és  illetékességéről  szóló  331/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendeletben foglaltakkal
összhangban  -  értesíti  a  gyermek  tényleges  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  gyámhatóságot,
óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt,  óvodaköteles
gyermek esetén a gyermekjóléti szolgálatot.

5. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2014. május 30-ig
írásban értesíti a szülőt. 

Az óvoda vezetője:
a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással
a gyermek érdekében - a szülő a közléstől számított 15 napon belül  eljárást indíthat, a kérelem
tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérjük  a  Tisztelt  Szülőket,  hogy  a  fentiekben  meghatározott  időpontokban,  jelen
közleményben  foglaltak  szerint  gondoskodjanak  gyermekük  óvodai  intézménybe  történő
beíratásáról. 

Fazekas Andrásné
óvodavezető 
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