MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/215-1/2015/I.
Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella

Tárgy: Az óvodába történő jelentkezés módjának
és az óvodai általános felvétel időpontjának
meghatározása
Melléklet:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a fenntartó dönt
- az óvodába történő jelentkezés módjáról, és
- az óvodai általános felvételi időpontról.
Az Nkt. 49. § -a részletezi az óvodai felvétel szabályait az alábbiak szerint:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek – az Nkt.-ben 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 bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.
A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva
tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az
óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerű ott
lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant
otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első
határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok
ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban
szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a
bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű
körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül
bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló
nyilatkozatot. Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa szervezett bizottság felszólítás ellenére a
szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa szervezett
bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.
Amennyiben az óvodavezető, az általa szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont
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közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a
családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt
biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és
még nem járnak óvodába.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves
korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az
óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a
családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus
munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az
óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
Az Nkt. alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három
éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon beül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ezesetben előzetesen köteles értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
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, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 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."
1. Az óvodába történő jelentkezés módja:
Makó Város Önkormányzata fenntartásában működő óvoda esetében a beiratkozások a Makó,
Erdélyi püspök utca 8. szám alatt történik, az intézmény vezetője által kijelölt helyiségben és a kijelölt
személyek közreműködésével, ahol a szülőnek be kell mutatnia:
l
l
l
l
l

l

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát,
gyermek TAJ kártyáját,
a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos
dokumentumot,
nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a
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l
l
l
l

szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország
területén (Nkt. 92. §),
orvosi igazolást, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régebbi),
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
szülők munkáltatói igazolását,
a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es
rehabilitációs bizottság javaslatát.

A már jogviszonnyal rendelkező gyermekeket nem kell újra beíratni, az újonnan beíratott
gyermekeket 2015. szeptember 1. napjától fogadja az intézmény. A nevelési év 2015. szeptember 1.
napjától 2016. augusztus 31. napjáig tart.
2. Az óvodai felvétel általános időpontjának meghatározása:
Az óvodai nevelést ellátó intézménynél az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett
gyermekek beiratkozása a 2015/2016. nevelési évre a következő időpontokban történik:
- 2015. április 21. (kedd) 8.00-16.00 óra és
- 2015. április 22. (szerda) 8.00-16.00 óra.
A beiratkozás javasolt időpontjai egyeztetésre kerültek az érintett intézmény vezetőjével. A
beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló fenntartói
hirdetmény a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban Makó város honlapján, valamint a
Makói Óvoda honlapján közzétételre kerül.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) b) pontja alapján a fenntartása alatt álló Makói Óvoda (székhely: 6900 Makó,
Erdélyi püspök u. 8.) tekintetében a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan az óvodába történő
jelentkezés módjáról és az óvodai általános jelentkezés időpontjáról az alábbiak szerint dönt:
Az óvodai jelentkezés helye: Makó, Erdélyi püspök u. 8.
Az óvodai általános jelentkezés időpontja:
- 2015. április 21. (kedd) 8.00-16.00 óra és
- 2015. április 22. (szerda) 8.00-16.00 óra.
Az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése szükséges.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a város honlapján, valamint felkéri az óvodavezetőt,
hogy az óvoda honlapján az óvodai általános jelentkezés időpontjáról és az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a jogszabályokban meghatározott hirdetményt tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, óvodavezető
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
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Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Makói Óvoda
- Irattár
Makó, 2015. február 18.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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