
ÓVODÁS LESZEK!

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Tengelici Mézeskalács Óvodába a 2020/2021. nevelési
évre a következő időpontokban lehet beiratkozni:

2020. április 29. (szerda) 8 órától 16 óráig

2020. április 30. (csütörtök) 8 órától 16 óráig

Ezeken a napokon be kell íratni azokat a gyerekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik 3.
életévüket, ők a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1.) napi 4 órát kötelesek az
óvodában tölteni. 
Beirathatók azok  a  gyermekek  is,  akik  2021.  augusztus  31-ig  lesznek  3  évesek.  Őket
előjegyzésbe vesszük. 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 49. § (1-3) bekezdése alapján az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik  életévét  a  felvételétől  számított  fél  éven  belül  betölti,  feltéve,  hogy  minden,  a
kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- „Óvodai  felvételi  kérelem” nyomtatvány (letölthető  az  óvoda honlapjáról,  illetve  a
beiratkozás napján az oviban is kitölthető)

-  mindkét szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
- a leendő kis óvodás anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája és TAJ kártyája
- a gyermek egészségügyi könyve
- (ha van), a gyermek állapotával kapcsolatos szakértői, szakorvosi vélemények

Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

Székely Aranka
óvodavezető



Tengelici Mézeskalács Óvoda
7054 Tengelic, Aradi u. 6.

OM: 202177
Telefon: 74/ 432 – 103

E-mail. tengovi@citromail.hu

Óvodai felvétel iránti kérelem

(Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni a gyermek
lakcímkártyája és TAJ-kártyája, valamint a szülők személyi igazolványa

és lakcímkártyája alapján!)

Alulírott …………………………………………… kérem gyermekem felvételét a

Tengelici Mézeskalács Óvodába.

GYERMEK ADATAI

Vezetéknév: ………………………………………………………………...…………

1.keresztnév:………………………………………………………………..…………     

2.keresztnév: ………………………………………………………………………...

TAJ-száma: …………………………….

Születési helye: ……………………………. ország, ………………………………… város

Születési ideje: ………………………………

Állampolgársága: ………………………… 

(Nem  magyar  állompolgárság  esetén,  a  Magyarországon  való  tartózkodásra  jogosító  okirat

másolatát mellékelni szükséges!)

Lakóhelye:……………………………………….település …………………….irányítószám

…………………………....utca …………………………. házszám …………em. ……… ajtó

Tartózkodási helye: ..………………………….település ………………….irányítószám

…………………………..utca …………………………….házszám …………em. ………ajtó

ÉDESANYJA NEVE: ………………………………leánykori neve: ……………………….

Lakóhelye:……………………………………..település …………………….irányítószám

…………………………....utca …………………………. házszám …………em. ……… ajtó

Tartózkodási helye……………………………….település ……………….irányítószám

…………………………..utca …………………………….házszám …………em. ………ajtó

Telefon (mobil): ………………………………….e-mail: ……………………………………



ÉDESAPJA NEVE: …………………………………………… 

Lakóhelye:……………………………………….. település ………………….irányítószám

…………………………....utca …………………………. házszám …………em. ……… ajtó

Tartózkodási helye: ……………………………...település ……………….irányítószám

…………………………..utca …………………………….házszám …………em. ………ajtó

Telefon (mobil): ……………………………… e-mail: ………………………………………

A GYERMEK CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEIRE VONATKOZÓ ADATOK:

A gyermeket egyedülállóként nevelem:                                  igen                   nem

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők:     igen                   nem

A szülői felügyeleti jogot bírósági döntés alapján közösen 
gyakorolják a szülők:                                                                igen                  nem
(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges!)

Kizárólagos  felügyelet  estén,  a  szülői  felügyeleti  jogot  gyakorló  szülő
megnevezése:  ………………………………………………(A  bírósági  végzés  erre  vonatkozó
részét mellékelni szükséges!)

A gyermeket nevelőszülőként nevelem:                                   igen                  nem
(A gyermek elhelyezéséről szóló hatósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges!)

Családban élő kiskorúak száma: ………………………
Ebből iskolás: ………………… Óvodás: ………………… Bölcsődés: ………………………
Egyéb (otthon van): …………..

A GYERMEK ÓVODAI ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e:         igen               nem 

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű:                              igen               nem

A gyermek sajátos nevelési igényű:                                             igen              nem
(Ha igen, akkor a szakértői véleményt mellékelni kell!)

A gyermek BTMN nevelési igényű:                                               igen              nem
(Ha igen, akkor a szakértői véleményt mellékelni kell!)

Óvodába járást nem akadályozó, de figyelembe veendő betegsége van (a betegség 

megnevezése, sajátossága, esetleg allergia): …………………………………………………………



A gyermek szobatiszta:                                                                 igen              nem
Állandó gyógyszere: ……………………………………………………………………………

Gyógyszerallergiája: ……………………………………………………………………………

Háziorvos neve:………………………………… Védőnő neve: ………………………………

A felvételi kérelem előtt a gyermeket ellátó intézmény neve (bölcsőde, óvoda):
…………………………………………………………………………………………………...

Amennyiben már rendelkezik jogviszonnyal, oktatási azonosító száma: …………....

A gyermek felvételét az alábbi indokok miatt kérem (kérjük aláhúzni a megfelelőt):

lakóhely közelsége        munkahely közelsége           testvére ide jár            egyéb

A kérelemhez ………. db mellékletet csatolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt
adatok  megfelelnek  a  valóságnak,  valamint  nyilatkozom,  hogy  a
felvételi kérelemmel a gyermek másik szülője/gondviselője is egyetért.
(1952.évi IV. tv. 72/b.§)

Dátum:  ………………………..
………………………………….
                                                                                                        szülő
(gondviselő) aláírása

Óvodavezető javaslata

A gyermek felvételét

                                              javaslom                                nem javaslom

…………………………………………………
óvodavezető aláírása

p.h.



Tengelici Mézeskalács Óvoda
7054 Tengelic, Aradi u. 6.

Tel.sz.: 74/ 432-103 E-mail: tengovi@citromail.hu

ELJÁRÁSREND

az óvodai jogviszony létrejöttéről és megszüntetéséről, valamint a gyermek óvodai
ellátásban való részvételéről

Cél: 

Tájékoztatás az óvodai jogviszony létrejöttéről, azaz a beiratkozásról, valamint a jogviszony

megszüntetéséről,  ezen  belül  különösen  a  beiskolázásról,  továbbá  az  óvodakötelezettség

külföldön történő teljesítéséről.

Jogszabályi háttér:

 Nkt. - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

a köznevelési intézmények névhasználatáról

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

 A nemzeti  köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)

Korm. rendelet

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI

rendelet

 Hatályba lépés ideje: 2020. március 16.

Az eljárásrend hatálya

Személyi  hatály: Jelen  eljárásrend  hatálya  kiterjed  a  Tengelici  Mézeskalács  Óvoda

közalkalmazottaira,  valamint  az  intézménnyel  jogviszonyban  álló,  illetve  jogviszonyt

létesíteni kívánó gyermekekre és szüleikre, törvényes képviselőikre.

Időbeli  hatály:  Jelen eljárásrend 2020. március 16.  napján lép hatályba.  Ezzel  egyidejűleg

hatályát vesztik az óvodai beíratással, valamint a beiskolázással kapcsolatos korábban kiadott

eljárásrendek.



Óvodai nevelésben való kötelező részvétel:

 2011. évi  CXC. törvény a nemzeti  köznevelésről 8.§ (2) bekezdés:  „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.”

Az óvodai jogviszony létrejötte, a beíratás

A beíratás ideje: A következő nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás Tengelic Község

Önkormányzata,  mint  fenntartó  által  meghatározott,  április  20.  és  május  20.  közötti

időpontban  történik.  A  Tengelici  Mézeskalács  Óvoda  a  beiratkozás  pontos  napját  és

módját, a beiratkozáshoz szükséges egyéb információkat a fenntartó közleménye alapján,

a  beíratás  előtt  30 nappal  nyilvánosságra  hozza  az  óvoda honlapján  és  kifüggeszti  az

egyéb hirdetési felületein.

A fentiek mellett év közben is folyamatosan biztosított a beiratkozás lehetősége.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok 

- a  szülők  által  kitöltött  „Óvodai  felvételi  kérelem” című  nyomtatvány  (Elérhető  az

óvoda honlapján, illetve a beiratkozáskor is kitölthető. Amennyiben a kérelmet csak az

egyik  szülő  írja  alá,  közös szülői  felügyelet  esetén nyilatkoznia  kell  arról,  hogy a

másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el, vagy a szülői felügyeleti jogot egyedül

gyakorolja.)

- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája, anyakönyvi kivonata

és egészségügyi könyve

- a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, más törvényes

képviselő esetén még a gyámhivatal gyámrendező határozata is szükséges

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén a Magyarországon tartózkodás jogcímét

igazoló és a tartózkodásra jogosító okirat

- egyéb,  a  gyermek  állapotával  kapcsolatos  hivatalos  iratok  (szakértői  bizottsági,

szakorvosi vélemények, stb.)



A  beíratás  csak  minden  szükséges  dokumentum  meglétekor,  annak  átvizsgálása  után

lehetséges.

A beiratkozás során minden jelentkezőt a Felvételi és előjegyzési naplóban rögzíteni kell. A

szülő  részére  az  intézmény  Házirendjének  egy  példányát  át  kell  adni,  amit  a  szülő  az

aláírásával  igazol.  Ha  a  gyermek  először  veszi  igénybe  az  óvodai  ellátást,  arról  a  szülő

(törvényes képviselő) a beíratás során nyilatkozik, amit aláírásával hitelesít.

Kötelező felvételi eljárási rend 

Kötelező felvenni azt a gyermeket, aki:

- tárgyév  augusztus  31.  napjáig  a  harmadik  életévét  betölti  és  az  óvoda  felvételi

körzetében lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik

- sajátos  nevelési  igényű  és  a  szakértői  bizottság  kijelölte  számára  a  Tengelici

Mézeskalács Óvodát

- halmozottan hátrányos helyzetű

- felvételét a gyámhatóság kezdeményezte

További szempontok:

- a szülő az óvoda körzetében dolgozik

- a gyermek szülője az intézmény dolgozója

- a gyermek testvére jelenleg az óvodába jár

- a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét és minden idősebb,

óvodaköteles gyermek felvétele biztosított

A felvételről szóló döntés     

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető és a fenntartó bizottságot szervez,

mely javaslatot tesz a felvételre. A Tengelici Mézeskalács Óvoda írásban értesíti a szülőt a

felvételről, a jelentkezés elutasításáról pedig határozatot ad ki, legkésőbb az óvodai beíratás

utolsó határnapját követő 30. napon. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15

napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be – Tengelic Község Önkormányzatának

jegyzőjéhez  –  de  az  óvodavezetőnek,  az  intézménynek  címezve.  Az  óvodavezető  a

jogorvoslati  eljárást megindító kérelmet,  az ügyhöz tartozó összes dokumentummal együtt,

nyolc napon belül  megküldi  az óvodát  fenntartó  önkormányzat  jegyzőjéhez.  Az ügyben a



fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő (törvényes képviselő) a másodfokú döntés

bírósági  felülvizsgálatát  kérheti,  a  közléstől  számított  30  napon  belül,  jogszabálysértésre

hivatkozva (Nkt. 38.§ – 40.§).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

Az a  szülő  vagy  törvényes  képviselő,  aki  a  szülői  felügyelete  vagy  gyámsága  alatt  álló

gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Ha  az  óvodaköteles  gyermek  egy  nevelési  évben  5  nevelési  napnál  többet  mulaszt

igazolatlanul, az óvodavezető értesíti a szülőt ennek tényéről és a 20 nevelési nap igazolatlan

hiányzás  elérésekor  lehetséges  jogkövetkezményekről  (családi  pótlék  megvonása),  illetve

ezzel egyidőben értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti

szolgálatot. Ha a gyermek igazolatlan mulasztása eléri a 10 nevelési napot, akkor tájékoztatja

az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt. Ha az igazolatlan mulasztás eléri

a  20  nevelési  napot,  akkor  értesíti  az  illetékes  gyámhatóságot,  illetve  kezdeményezi  a

gyermek  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  megyei  kormányhivatal  családtámogatási

feladatokat ellátó szervezeti egységénél a családi pótlék szüneteltetését. 

Az óvodáztatási kötelezettség külföldön történő teljesítése

 Amennyiben  lakcím  alapján  az  óvoda  körzetébe  tartozó  óvodaköteles  korú  gyermek

külföldön kezdi meg vagy folytatja óvodakötelezettségét, a szülő ezt írásban kell jelezze az

óvoda vezetője felé. A szülőnek további bejelentési kötelezettsége van az Oktatási Hivatal

felé, amit a  www.oktatas.hu oldal  Köznevelés  menüpontjának  Külföldre távozás bejelentése

pontjából  elérhető  elektronikus  űrlap  kitöltésével  és  postai  úton  történő  beküldésével  tud

teljesíteni. 

Felmentés

A szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott  kérelme alapján – a gyermek jogos érdekeit

szem előtt tartva – a gyermeket annak az évnek augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek

betölti  negyedik  életévét,  a  kormányhivatal  felmentheti  az  óvodai  foglalkozáson  való

http://www.oktatas.hu/


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  függő

hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 

A kérelmet kizárólag a gyermek törvényes képviselője, a szülő vagy a gyám nyújthatja be.

Amennyiben  a  kérelmet  csak  az  egyik  szülő  írja  alá,  közös  szülői  felügyelet  esetén

nyilatkoznia kell arról, hogy a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el, vagy a szülői

felügyeleti jogot egyedül gyakorolja.

A  kötelező  óvodai  nevelés  alól  felmentett  gyermek  szülője  év  közben  bármikor  kérheti

gyermeke óvodai felvételét.

Beiskolázás

A  gyermek  abban  az  évben,  amelynek  augusztus  31.  napjáig  a  hatodik  életévét  betölti,

tankötelessé válik (Nkt.  45. § (2) bekezdése). A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy

gyám kérelmére, az Oktatási Hivatal döntése alapján, a gyermek további egy nevelési évig

óvodai nevelésben vehet részt. 

A tárgyév  január  1-től  31-ig  terjedő  időszakban  benyújtható  kérelem az  Oktatási  Hivatal

honlapjáról tölthető le. 

Abban az esetben, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított

szakvélemény tartalmazza azt a javaslatot,  hogy a gyermek maradjon további egy nevelési

évig az óvodában, nincs szükség kérelem beadására az Oktatási Hivatalhoz.

Tankötelezettség megkezdése a 6. életév betöltése előtt 

A  hatodik  életévét  augusztus  31.  napja  után  betöltő  gyermek  is  megkezdheti  a

tankötelezettségének  teljesítését,  feltéve,  ha  az  iskolába  lépéshez  szükséges  fejlettséget

korábban  eléri.  Ebben  az  esetben  is  az  Oktatási  Hivatalhoz  kell  a  szülőnek  benyújtani  a

kérelmet, amelyet az Oktatási Hivatal honlapján elérhető formanyomtatvány kitöltésével és

ezt követő aláírásával lehet kezdeményezni.

Ha a  szülő  által  benyújtott  kérelemben  és  a  csatolt  dokumentumokban  minden  szükséges

információ rendelkezésre áll a szakszerű döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc

napon belül  dönt  az  adott  ügyben.  Ha nyolc  napon belül  nem hozható  döntés  a  kérelem



alapján  –  vagy azért,  mert  hiányos  a  kérelem,  vagy  mert  további  adatok  és  információk

beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése

lesz  indokolt  –,  az  Oktatási  Hivatal  teljes  eljárásban,  vagyis  hatvan  napon  belül  dönt  a

kérelemről.

Az Oktatási  Hivatal  döntése  ellen  bírósági  jogorvoslat  vehető  igénybe,  melynek  során  az

illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

Tengelic, 2020. március 3. 

                                                                   

Székely Aranka

óvodavezető


