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3. melléklet 

 

Felvételi rend a Répcelaki Százszorszép Óvodában 

 

1. A Répcelaki Százszorszép Óvoda illetékessége, működési területe 

A Répcelaki Százszorszép Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint az intézmény illetékes-

sége, működési területe: Répcelak város, Csánig, Nemesládony, Nick, Vasegerszeg községek. 

 

2. Felvételi kérelmek benyújtási idejének kijelölése és módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) be-

kezdésének b) pontja értelmében az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 

felvételi időpontról a fenntartó dönt. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a 

tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.  

Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás  az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jog-

viszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 

30 nappal közleményt tesz közzé.   

A közleményt Répcelak város honlapján, a helyben szokásos módon (képújság, hirdetőtáb-

lák), a Répcelaki Százszorszép Óvodában, a Bölcsőde és Idősek Klubjában, Csánig és Nick 

települések hirdetőtábláin és képújságán keresztül hozza nyilvánosságra, valamint közzététel 

céljából megküldi a működési területet érintően (Nemesládony, Vasegerszeg ) az Uraiújfalu 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének. 

 

3. A felvételi kérelmek benyújtásának helye, módja 

Az óvodai jelentkezést az intézmény székhelyén, a Répcelak, József Attila utca 20. szám alatt 

lehet lebonyolítani a „Jelentkezési lap” kitöltésével és benyújtásával. 

 

4. A felvételi kérelmek benyújtási napjának lebonyolítása 

A felvételi kérelmek benyújtási napján intézményünk óvodai nyílt napokat szervez a leendő 

óvodások és családjaik részére.  

Célunk: 

- leendő gyermekeink pozitív óvodai élményhez való juttatása 

- a családok bizalmának építése óvodánk iránt személyes tapasztalás és beszélgetés útján. 
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5. A felvételi kérelmek elbírálása 

A felvételi kérelmek elbírálásánál a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi szem-

pontokat kell  érvényesíteni:  

- Az Nkt. 72.§ (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdek-

lődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozás-

ára tekintettel szabadon választhat óvodát.  

-  Az Nkt. 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerü-

letben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhely-

lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

- A Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjá-

ig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, 

valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév 

betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 

családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

-  Az Nkt. 49.§-a alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 

gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A 

szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyama-

tos.  

- 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 (kötelező felvételt biztosító óvoda).  

 

6. A döntés meghozatalának határnapja, a döntés közlésének módja 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratko-

zásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. 

Az óvoda vezetője 

a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban 
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és 

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének 

megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt 

nyert vagy felvétele elutasításra került.  

 

7. A döntés elleni jogorvoslat 

Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított 15 na-

pon belül indíthat eljárást a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (9653 Rép-

celak, Bartók Béla utca 38.) 

 

8. Óvodakötelesek „szemmel követése” 

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben au-

gusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptem-

ber 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.  EMMI rendelet 20 § (2a) szakasz szerint  az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) be-

kezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 

az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújt-

ja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a 

szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához 

nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tar-

tózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.” 

 

A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi az 

óvoda vezetője részére, melyet az összevet a felvételt kért gyermekek névsorával. Az összeve-

tés eredményéről levélben tájékoztatja a jegyzőt. 
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9. Felvételt nyert gyermekek csoportba sorolása, szülők tájékoztatása 

Intézményünkben vegyes életkorú gyermekcsoportok működnek. A gyermekek csoportba 

történő sorolásánál az óvodavezető figyelembe veszi gyerekek életkorát, fejlettségét a szülők 

kérését  és a nevelőtestület véleményét.  

 

A gyermek ( mind a felvett, mind az előjegyzett )  csoportba való elhelyezéséről az óvodave-

zető írásban értesíti a szülőket, majd szülői értekezlet keretén belül nyújt tájékoztatást.    

 

Répcelak, 2016. szeptember 13. 

 

 

 


