1. ÓVODAI FELVÉTEL SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI REND:
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 kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt.8. § (1))

Az óvodai felvétel rendje (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)
8. § (1) 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 kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) 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.
49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e
törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) 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.
(3) 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).
A szabad óvodaválasztás akkor érvényesül, ha az óvoda betartotta a kötelező felvételi eljárási rendet
és e mellett rendelkezik még szabad férőhellyel.
Döntés az óvodai felvételről:
 A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet
részben vagy egészben elutasítja.(EMMI rendelet 83.§(4) bekezdés)
 A nevelési oktatási intézmény a gyerekekkel a tanulókkal kapcsolatos döntéseitjogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli az érintett szülővel.
Nkt.37.§)
 Az elutasított gyermeknek „értesítés” formájában férőhelyet kínálhat fel egy másik, szabad
férőhellyel rendelkező óvoda, melyet az elutasító határozattal egyidejűleg vehet át a szülő.
 Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől ennek hiányában a tudomására jutástól számított
15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be – a Budapest Főváros IV. Kerület



Újpest Önkormányzata Jegyzőjének címezve – az óvodavezetőnél (Nkt. 37.§ (3) bekezdés b)
pont)
A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38.§ (5) bekezdésében
meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az
eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

