
Tájékoztató az óvodai felvételről 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 
az üresen maradt férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
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.  
 
A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre három éves korra változott. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint 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 annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is 
büntethető. 
 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének 
betöltése után vehető fel, ezen túl az üresen maradt férőhelyekre felvehető az a gyermek is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével a felvételre 
jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. 

A Kiszombori Karátson Emília Óvodába 
(6775 Kiszombor, József A. u. 19.) 

– a 2019/2020. nevelési évre – 
2019. április 24-én és 25-én (8 - 16 óráig) lehet a gyermek felvételét kérni. 

Az óvoda illetékessége, működési területe: Kiszombor nagyközség teljes közigazgatási területe.  
 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek valódi nevére kiállított személyi okmányait: 

• érvényes születési anyakönyvi kivonatot 
• érvényes lakcímkártyát 
• érvényes TAJ kártyát 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 
beíratni a közleményben meghatározott időpontban. A napi 4 órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője – amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti - 
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A döntést az óvoda vezetője a kérelem 
benyújtásától számított 8 napon belül hozza meg. A jogorvoslatra - a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutásától számított - 15 nap áll rendelkezésre. A jogorvoslati kérelmet a fenntartó 
önkormányzat jegyzőjéhez címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani. 

(A tájékoztató közzétételre kerül: az önkormányzat és az óvoda honlapján, valamint a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján.) 


