
 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL 

 

A 2018/2019. nevelési évre óvodai beíratás 

2018. április 23-27-ig, 8-16 óráig lesz a Gyöngyöstarjáni 

Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) 
 

A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó 

Gyöngyöstarján község teljes közigazgatási területében állapítja meg. A 

szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők. 
 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől a 
következő rendelkezést tartalmazza: 

„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 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.” 
 

Az óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket 
felvehet. 

 

A 2012. évi II. törvény 247.§ értelmében szabálysértést követ el 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, illetőleg ugyanabban a 

tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a 
jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt. 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
A gyermek TAJ száma és személyi azonosító száma, lakcímkártyája, oltási 

kiskönyve, a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája. 
 

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről 

2018. május 30-ig. A felvételről szóló döntés ellen kézhezvételétől 
számított 15 napon belül Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjéhez lehet fellebbezést benyújtani. 

 
Gyöngyöstarján, 2018. február 21.        Nagy Károly polgármester s.k. 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 


