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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

2019. március 13-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy: A 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és a bölcsődei felvétel 
rendjének megtárgyalása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) 
bekezdése értelmében a fenntartó dönt az óvodai általános felvételi időpontról, 
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (1) 
bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony 
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 
nappal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni, továbbá az Nkt. 49.§ (3) bekezdése 
értelmében közzéteszi az óvoda felvételi körzetét. 
 
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, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.  
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 ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.  
 
A jelenlegi szabályozás szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a 
között kerülhet sor. 
 
A 2019/2020-es nevelési évre vonatkozóan a beiratkozásra – figyelemmel a jogszabályi 
határidőkre – az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján 2019. április 24. és 2019. 
április 25. napját javaslom. A beiratkozásra 8.00 órától 16.30 óráig kerülhet sor a Nyirádi 
Nyitnikék Óvodában. 
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A fent megjelölt napokon jelezhetik a szülők a 2019/2020. évi bölcsődei felvételi igényüket. A 
bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától a 3. életévének betöltéséig igényelhető.  
 
Az óvoda Nyirád település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt. A nevelési 
év 2019. szeptember 1-től – 2020. augusztus 31-ig tart. Az óvodai felvétel, átvétel 
jelentkezés alapján történik, melyről az óvoda vezetője dönt. Jelentkezni a meghirdetett 
időpontban lehet a 3. életévüket augusztus 31-ig betöltött gyermekek szüleinek. 
 
 
 
Határozati javaslat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének   …… határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b) és d) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Nyirádi Nyitnikék Óvodában a 2018/2019. 
nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját 2019. április 24. és 2019. április 25. napján 
8.00 órától – 16.30. óráig, az indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza 
meg.  
Az óvodai beiratkozásra megjelölt napokon jelezhetik a szülők a 2019/2020. évi bölcsődei 
felvételi igényüket.  
 
Az óvoda felvételi körzete Nyirád község közigazgatási területe. 
 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések alapján járjon el. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az óvodai beiratkozás idejéről és az 
óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről. 
 

Felelős:   közzétételért - polgármester, jegyző 
szülők értesítéséért: . intézményvezető 

Határidő:  közzétételre: 2019. március 22. 
szülők értesítésére: 2019. május 11.  

 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2019. március 7. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 
 


