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FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
Enying Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, a 2022/2023. nevelési évre az
ENYINGI SZIROMBONTOGATÓ ÓVODÁBAN
az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:
2022. április 26. (kedd) 8-17 óráig
2022. április 27. (szerda) 7-16 óráig;
Beíratás helye:
8130 Enying, Vas Gereben u.1.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány és/vagy
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
a gyermek TAJ-száma,
orvosi igazolás
külön élő szülők esetén a külön élő szülő hozzájáruló nyilatkozata

Fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról
Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. évét, szeptembertől legalább napi négy
órában óvodai nevelésben kell részesülnie. A felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges
kérelmeznie. Az Oktatási Hivatal levélben hívja fel az érintett szülők, gondviselők figyelmét a
határidőkre, tudnivalókra.
Az Nkt. 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.
Az óvodakezdés halasztását május 25-éig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási
hivatalnál. Ha családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja, a gyermek egy évig (annak
az évnek augusztus 31-éig, amelyben negyedik évét betölti) menthető fel az óvodai
foglalkozások alól.
Az 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 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, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett
jog gyakorlásáról.
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B. §[3] Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti
felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel
eljáró járási hivatala.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Enyingi Járási Hivatal
8130 Enying, Szabadság tér 14.
A Nkt. 72. § (1) A szülő kötelessége, hogy
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének
teljesítését
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-ig betölti a
három évet.
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1b) * A hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy
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hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a
szülő nem tesz eleget kötelességének.
(1c) * A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi
meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést
küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.
(2) * A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben
történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési
önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 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 a 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.
(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év
közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt
vehessen az óvodai foglalkozásokon.
(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata
alapján értesíti a hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:
A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az
óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására
vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a
közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az
óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézmény esetén a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. A másodfokú eljárás keretén belül
a döntést hozó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és
a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételéhez a pedagógiai szakszolgálat javaslata
szükséges.
A járványügyi veszélyhelyzet idejére elektronikus ügyintézésre is van lehetőség.
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