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KÖZLEMÉNY  

–  a 2021/2022-es nevelési  évre történő óvodai beiratkozás rendjéről –  

 

1./ Óvodai beiratkozás időpontja és helye 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagyiván Községi Önkormányzat fenntartásában lévő 

Nagyiváni Óvodába a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre az alábbi két időpontban írathatják be: 

2021. április 20-án 8-14 óra között,  

illetve 

2021. április 21-én 8-14 óra között. 

A beíratás helye: Nagyiváni Óvoda épülete 5363 Nagyiván, Hősök tere 2. 

E-mail-cím: nagyiovi5363@gmail.com 

Telefonszám: +36 30 640 7684 (óvodavezető: Földiné Kovács Julianna) 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a veszélyhelyzetre figyelemmel kiadott 19/2021. (III. 10.) 

EMMI határozat rendelkezése alapján a 2021/2022-es nevelési évre elektronikus kapcsolattartásra 

szolgáló eszközökkel (e-mail) is be lehet iratkozni! 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a járványügyi védekezés sikeressége érdekében, amennyiben 

lehetőségük van rá, az említett elektronikus utat válasszák a gyermekük óvodai beíratására. 

2./ Óvodai jogviszony létesítése, felmentési kérelem 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdésének értelmében „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 törvényi rendelkezés 

értelmében a 2021/2022-es nevelési évre kötelező azon gyermekek óvodai beíratása, akik 2021. 

augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. 

A gyermeket 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 megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai 

foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
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A fentebb ismertetett döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 

lehet indítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg. 

Az Nkt. 49. §-ának rendelkezései értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 

óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A 

szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.  

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol 

szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 

felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az 

óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik 

3./ A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok és dokumentumok 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- a gyermek lakcímkártyája 

- a gyermek tajkártyája 

- a szülő személyiazonosító igazolványa és lakcímkártyája 

- integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket arról, hogy a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat rendelkezése 

értelmében a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beíratás során a beiratkozáshoz szükséges 

iratok (lefényképezve vagy scannelve) e-mailben is megküldhetők az óvoda e-mail címére. Az 

eredeti dokumentumokat pedig elegendő a 2021/2022-es nevelési év első nevelési napján bemutatni. 

4./ Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények 

Az a szülő vagy törvényes képviselő 

- aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába 

nem íratja be, 

- akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke 

ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a 

tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban 

meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 

évi II. törvény 247. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott szabálysértést valósít meg. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4) bekezdése értelmében, ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) 

bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál 

többet mulaszt, az óvoda vezetője – a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – 
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értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, 

családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

5./ Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele 

Az Nkt. 47. § (2)-(3) bekezdésének értelmében a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e 

célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, 

óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai 

csoportban történhet. A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást 

nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő 

és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 

A Nagyiváni Óvoda az alapító okirata értelmében biztosítja az integráltan nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. 

6./ A Nagyiváni Óvoda az alapító okiratában foglaltak szerint nemzetiségi óvodai nevelést folytat. 

7./ Az óvoda felvételi körzete 

Az óvoda felvételi körzete: Nagyiván község közigazgatási területe. 

8./ Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 

Az Nkt. 37. § (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval 

kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a 

szülővel. 

A Nagyiváni Óvoda a 2021/2022-es óvodai nevelési évre vonatkozó felvétel tárgyában hozott döntését 

április 20-án történt beiratkozás esetén május 20-ig, április 21-én történt beiratkozás esetén pedig május 

21-ig közli a szülővel. 

9./ A jogorvoslati eljárás szabályai (Nkt. 37. § (2)-(4), 38. § (1)-(6) bekezdései) 

Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a 

szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek 

érdekében eljárást indíthat. 

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre 

hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

A Nagyiváni Óvoda, Nagyiván Községi Önkormányzat fenntartásában működik, ezért az óvodai 

felvétellel kapcsolatos döntéssel szemben indított eljárásban a jegyző jár el. 

A fenntartó a fentebb ismertetett eljárásban 

a) a kérelmet elutasíthatja, 

b) a döntést megváltoztathatja, vagy 

c) a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 
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A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a 

határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, 

kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

A szülő a fenntartónak az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a 

közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. 

A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 

számított 15 napos határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást 

megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a nevelési-oktatási 

intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke miatt a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte 

el. 

 

Nagyiván, 2021. március 16. 

 Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 

 Nagyiváni Kirendeltsége 

 


