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Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda 2015/2016. nevelési évre való beiratkozás 
rendjéről és idejéről 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (1) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
20. § alapján az alábbiak szerint határozza meg az óvodai beiratkozás időpontját: 
A Kispatak Óvodában a 2015/2016-es nevelési évben a beiratkozás időpontja 

2015. május 4. hétfő   8-16 óráig 
május 5. kedd 8-17 óráig 
május 6. szerda 8-16 óráig 
május 7. csütörtök 8-17 óráig 
május 8. péntek 8-16 óráig 

 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során nemzeti 
köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit és a fenntartó iránymutatásait minden 
esetben vegye figyelembe, különös tekintettel az alábbiakra: 
Az a gyermek, aki a 3 életévét 2015. augusztus 31-e után tölti be abban az esetben 
vehető fel, ha minden, a településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Ilyen esetben a felvételi sorrend főszabályként a születési idő, amit az alábbi az alábbi 
eltérésekkel kell alkalmazni: 

• A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 
• A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. 
• A gyermek hátrányos helyzetű (védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult). 
• A gyermeket a szülő egyedülállóként neveli. 
• A gyermeket időskorú neveli. 
• A gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelkedik. 
• A gyermek idősebb testvére már előzőleg felvételt nyert az óvodába. 

A fenntartó nem engedélyezi a törvényben meghatározott és jelenleg hatályos átlag 
csoportlétszámtól való lefelé történő eltérést, azonban hozzájárul a maximális létszám 
túllépéséhez, a törvényben meghatározott legfeljebb 20- %-os mértékben. 



Az óvodai jelentkezéskor az Intézményvezető felé be kell mutatni a szülő, illetve a 
gyermek személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányt, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, oltási kiskönyvét, TAJ kártyáját, melyben szereplő adatok a 
beiratkozási lapra rögzítésre kerülnek. (Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén 
az itt tartózkodást engedélyező okmányt is.) 
Felkéri a jegyzőt és az Intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  

• közzétételre – 2015. április 1. 
• szülők felvételről való értesítésére – 2014. június 10. 

Felelős:  
• közzétételért – polgármester, jegyző 
• szülők felvételről való értesítéséért – intézményvezető 

 
 
 
 

 
 Kiszelné Mohos Katalin                 Papp István 
 polgármester               jegyző 
 
 
 
 
Végrehajtásért felelős: Kiss Beáta óvodavezető, Kispatak Óvoda 


