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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2020. február 13.–i ülésére 

 

Tárgy: Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint 2015. 

szeptember 1-től 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 jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a 

szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) 

bekezdése szerint 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 közleményt 

vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény 

közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a 

helyben szokásos módon. 

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy 

hirdetményben meghatározott időpontban. 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. 

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványát. 

 

A rendelet 3. § (5) bekezdése szerint az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy 

nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg.  Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, - a 

szülő igénye esetén - az óvoda ellátja a gyermek felügyeletét.  

 

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben 

meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és 

hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés 

nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni 

kell.  
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Az intézményvezető javaslata alapján kérem a döntés meghozatalát! 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019. (II. ….) önkormányzati 

határozata az óvodai beíratás időpontjáról.   

   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 

beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 

  

 2020. április 21. – 2020. április 22.-ig  8
00

 – 16
00

 óráig. 

 

2./ A beiratkozás helye a Segesdi Tündérkert Óvoda székhelye: 7562 Segesd, 

Szabadság tér 6. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 

beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester és Horváth Lászlóné megbízott intézményvezető   

 

Segesd, 2020. február 7. 

 

 Péntek László 

 polgármester 

 


