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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és  

az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § 

(2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról, 

az óvodai általános felvételi időpontról, ugyanezen bekezdés d) pontja alapján pedig 

meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Az óvodai 

csoportok szervezésének szabályait szintén az Nkt. határozza meg a 4. mellékletében. 

E szerint: a csoport minimum létszáma 13 gyermek/csoport, maximum létszáma 25 

gyermek/csoport, átlaglétszáma 20 gyermek/csoport.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése előírja, 

hogy 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. 

 

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

 

„a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év 

meghatározásáról, 

 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,  

 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges köziratokról, dokumentumokról,  

 

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 

jogkövetkezményekről,  

 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,  

 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 

elérhetőségéről, 

 

g) az óvodai felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely 

legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, 

valamint 

 

i) a jogorvoslat szabályait.” 
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A fentiek értelmében a 2017/2018-as nevelési évre a következő időpontot javaslom, 

mely egyeztetésre került a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda intézményvezetőjével: 

 

 2017. május 8. (hétfő), 

 

 2017. május 9. (kedd), 

 

 2017. május 10. (szerda). 

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 

aki a harmadik életévét a felvételtől 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. 

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba, mely szerint: 

„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 törvény lehetőséget ad arra, hogy 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. 8. § (5) bekezdése értelmében a gyermek hároméves 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 az Nkt. 3. mellékletében előírt szakképzettséggel, és munkája során 

figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt 

követelményeket. 

 

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

óvodába a gyermek – az Nkt-ban foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése 

után vehető fel, elsősorban abba az óvodába, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol 

szülője dolgozik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a 

gyermekek felvétele folyamatos. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az 

óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.  

 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé 

válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy 

nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.  

 



A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére 

szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor 

előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 

Az Nkt. 45. § (4) bekezdése alapján a tankötelezettség kezdetéről  

a) az óvoda vezetője, 

b) ha a gyermek nem járt óvodába, az iskolaérettségi vizsgálat alapján a 

szakértői bizottság, 

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az 

iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 

 

Az óvodai létszám alakulását, több minden befolyásolhatja, a hároméves kortól 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel, a továbbra is óvodában maradó hatodik 

életévét betöltött gyermekek, valamint a 2,5 éves gyermekek létszáma. Így a beírandó 

gyermekek létszámával kapcsolatban csak becslések történhetnek.  

 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési 

évben indítható óvodai csoportok számát. 

Az óvodai csoportok jelenlegi száma 3, amely a következő nevelési évben is 

elegendőnek látszik ahhoz, hogy biztosítva legyen valamennyi gyermek három éves 

kortól történő óvodai nevelése.  

 

Összegezve: A fenntartó feladata hogy meghatározza a 2017/2018. nevelési évre 

vonatkozóan:  
 

- az óvodai csoportok számát, 

 

- az óvodai beiratkozás időszakát. 
 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 

1.) a 2017/2018. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban 

határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a 

jogszabály szerinti átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

2.) az óvodai beiratkozás időpontját  

 

 2017. május 8. (hétfő),  

 

 2017. május 9. (kedd),  

 

 2017. május 10. (szerda) napjára tűzi ki. 



 

3.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda, valamint a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének hirdetőtábláján 

közzéteszi. 

 

 

 

Határidő: 1. pont – 2017. szeptember 1-jéig folyamatos 

  2. pont – 2017. május 11. 

  3. pont – 2017. április 6.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 

 

Szerep, 2017. március 17. 

 

 

 

        Tóthné Verő Tünde s.k. 

               polgármester 
             


