ÓVODAI BEÍRATÁS
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde óvodai
(2855 Bokod, Fő utca 47/a.) beiratkozási idejét
2022. április 27. szerda: 10.00 – 15. 30. óra
és 2022. április 28. csütörtök: 10.00 – 15. 30. óra
közötti időpontokban határozza meg.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8. § (1)
kimondja, hogy: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai
nevelés-oktatásra készíti fel. 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”.
Az óvodába a 2022-2023-es nevelési évre, a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek
beíratása kötelező. Ezen határnapig született gyermekek 2022. szeptember 1. napjától
óvodakötelesek.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
− a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy
személyi igazolvány) és lakcímet azonosító hatósági igazolvány,
− a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
− a gyermek TAJ kártyája,
− sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság szakvéleménye,
− nem magyar állampolgárságú gyermek beíratása esetén a szülő igazolása a
Magyarországon való tartózkodás jogcíméről.
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. Az óvodavezető a gyermek felvételéről,
meghozott döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozat
formájában közli a szülővel.
Az óvodai felvételről:
A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik, melyről a Nktv. 49. §-a
rendelkezik.
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 a nevelési év során folyamatosan teljesíthető. A gyermeket elsősorban abba az
óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy amelynek körzetében a
szülője dolgozik. Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21 munkanapon belül hoz döntést az

intézmény vezetője, melyről a szülőt írásban értesíti. A felvételi kérelem elutasítása esetén a
döntés ellen jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a kézhezvételtől számított 15 napon belül
Bokod község jegyzőjének címezve, (2855. Bokod, Hősök tere 6.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni a közleményben meghatározott időpontban. A 3 éves gyermek beíratásának
elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülők gyermeküket másik településen íratják óvodába, a jogviszony
létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Dr. Nemere
Zoltán Óvoda és Bölcsőde vezetőjének, valamint a település jegyzőjének!
Amennyiben a Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsődébe felvételi kérelmet benyújtó
gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát az alábbi bírálati szempontok
alapján állítunk fel rangsort:
1. Bokodi illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgyév augusztus 31-ig betöltik a 3.
életévüket, és azon nem bokodi illetőségű óvodaköteles (tárgyév aug. 31-ig 3. életévét
betöltött) gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.
2. Azon bokodi illetőségű, tárgyévben 3. életévét betöltött, nem óvodaköteles gyerekek,
akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
3. Azon bokodi illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgyév augusztus 31. után
töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, és
akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
4. Azon bokodi illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári
év során betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.
A nem óvodaköteles (vagyis 2019. augusztus 31. után született) gyermekek
felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk, ha az óvodaköteles
gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és
az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak
figyelembevételével.
Az
óvodáztatási
kötelezettség
nem
teljesítése
esetén
alkalmazandó
jogkövetkezmények:
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.
247. § (1) bekezdése szerint:
„Az a szülő, vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt
álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő
foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve

foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet
mulaszt,
szabálysértést követ el.”
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer
forintig terjedhet.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló, az
óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvoda és elérhetősége:
dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde - 2855 Bokod, Fő utca 47/A., telefon: 34/490-151
Az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetősége: Bokod községben nincs.
dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete: Bokod község teljes
közigazgatási területe
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
2022. május 28.
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
(Bokod Község Önkormányzata 2855 Bokod, Hősök tere 6.) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.
Bokod, 2022. március 24. napja
Csonka László s.k.
polgármester

