
3/2022. (III.29.) előterjesztés 

melléklete 

 

Hirdetmény a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai-

bölcsődei beiratkozásról 

 
Az óvodai / bölcsődei beíratás időpontja: 2022. április 25 - 28. A beíratás módja: 

-  személyesen, az óvoda épületében (Piliscsév, Jubileum tér 1.) a vezetői 

irodában, 8-16 óra között, a jelentkezési lap leadásával;  

- vagy elektronikus úton, az ovoda@piliscsev.hu email címre történő 

kitöltött jelentkezési lap megküldésével történik. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése 

szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

 

Az Nkt. 49. § (1) 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 településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele 

az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik. 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy 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. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, 

akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 

 

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, 

hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető.  A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott 

- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 

továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8. § (2)). 

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő tizenöt napon belül értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes jegyzőt (Rendelet 20. § (2)). 

 

Bölcsődei elhelyezésre / egyidejűleg 14 fő lehet / az a 2. életévét betöltött kisgyermek jogosult, 

akinek szülei dolgoznak, vagy a gyermek hátrányos helyzetű.  

 

mailto:ovoda@piliscsev.hu


Az óvodai / bölcsődei jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, 

mely beszerezhető az óvodában, vagy letölthető a www.piliscsev.hu oldalról. 
 

 

Az óvodai / bölcsődei jelentkezéshez szükséges okmányok a következők: 

 pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött óvodai/bölcsődei jelentkezési lap. 

 

A beiratkozáshoz szükséges további iratok (lakcímkártya, TAJ kártya, születési anyakönyvi 

kivonat, orvosi igazolás) bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. 

 

Óvodánkban szlovák nemzetiségi nevelés folyik. 

 

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 

átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad 

intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek 

függvényében. 

Az óvodai / bölcsődei felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, amely 

javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)). 

 

Intézményünk elsősorban a piliscsévi lakcímmel rendelkező gyermekek óvodai-bölcsődei 

nevelését biztosítja. 

 

A felvételi, átvételi kérelemről az intézmény vezetője dönt legkésőbb 2022. május 30-áig, 

döntéséről írásban értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 

formában közli. 

Az intézmény döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 

tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az intézményvezetőnél 

(Nkt. 37. § (2)). 

 

Az első óvodai / bölcsődei foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1.  

A nevelési év utolsó napja: 2023. augusztus 31. 
 

 

 

Piliscsév, 2022. március 08. 

 

 

 

 

        Balázs Márta sk. 

jegyző 
 

http://www.piliscsev.hu/

