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MIRŐL LESZ SZÓ AZ ELŐADÁSBAN?

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet módosításáról

• Az óvodába járási kötelezettség teljesítése és annak 
dokumentálásának szakmai ellenőrzése

• Intézményi szintű feladatok az ellenőrzéssel kapcsolatban.



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
• Az emberi erőforrások minisztere 34/2018. (X. 10.) EMMI rendelete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés p) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem 
el:  1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150. 
§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

• „(4) Ha az óvodai intézményellenőrzést lefolytató szakértő szerint hatósági 
ellenőrzés keretén belül indokolt vizsgálni, hogy a köznevelési intézmény 
rendelkezésére álló eszközök és felszerelések megfelelnek-e a 2. mellékletben 
foglaltaknak, illetve elégségesek-e a pedagógiai program végrehajtásához, a 
szakértő indokolással ellátott megállapítását az ellenőrzés tapasztalatait 
összegző szakértői dokumentumban fel kell tüntetni. Az összegző szakértői 
dokumentum alapján a hivatal felhívja az illetékes megyeszékhely szerinti 
járási hivatalt hatósági ellenőrzés lefolytatására.” 

• 2. § Ez a rendelet 2019. január 1-én lépett hatályba!



AZ ÚJ NEVELÉSI ÉV SZAKMAI ELLENŐRZÉSÉNEK 
TEMATIKÁJA

• 2019. január 2. és 2019. március 29. között szakmai ellenőrzés 
keretében kell megvizsgálni az óvodákban az óvodába járási 
kötelezettség teljesítését és dokumentálását  [Tvr. 12. § (1)]

• A szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal végzi, és az 
ellenőrzésről készült jelentést 2019. június 28-ig küldi meg az 
oktatásért felelős miniszter részére [Tvr. 12. § (2)]

• Tárgy: a jogszabályban előírtak teljesülése; az iratkezelési 
protokoll szerinti dokumentáció.

• Eljárási jogszabályok: 20/2012.EMMI rendelet ( VIII. 31.) 20. §
(2a). , 90. § (3). c) pont ,91. § (3)., 51. § (1), (2). a)- d) pontjai, 
(3)-(4c), (6). a) pont 



AZ óvodai felvétel,óvodai jogviszony létesítése

• 20. § (1)38 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

• a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

• b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a 
fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a 
helyben szokásos módon, valamint

• c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési 
önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési 
önkormányzat.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


A fenntartói közlemény,hirdetmény tartalma

• (1a)39

• a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év 
meghatározásáról,

• b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

• c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, 
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 óvoda felvételi körzetéről

• szóló tájékoztatást,

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


A fenntartói közlemény,hirdetmény tartalma

• h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, 
amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 
huszonegyedik munkanap, valamint

• i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

• (1b)40 A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy 
hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való 
részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

• (1c)41 A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március 
elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

• (1d)42 A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus 
elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap 
arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra 
került.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


A fenntartói közlemény,hirdetmény tartalma

• (2)43 A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek, továbbá a (2a) 
bekezdésben foglaltak kivételével – az óvodai nevelésben történő 
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a 
települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben 
vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

• A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az 
óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


Fontos még…

• (2a)44 Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján 
felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai 
beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő 
időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát 
a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési 
önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az 
óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi 
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz.

• (2b)45 A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai 
beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a 
nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli 
felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

• (2c)46 A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek 
szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


Az óvodai beiratkozás, óvodavezetői döntés

• 3)47 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát.

• (4)48 Az óvoda vezetője

• a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését 
írásban,

• b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 
formában közli a szülővel. 

• Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek 
átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző 
óvoda vezetőjét.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


Az intézményvezetői döntés utáni kötelezettség

• (6a)49 A nem települési önkormányzati fenntartású óvoda a 
gyermek felvételétől számított nyolc napon belül megküldi a 
felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, 
anyja nevét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek. E rendelkezést 
kell alkalmazni akkor is, ha a nem települési önkormányzati 
fenntartású óvoda fenntartója arról döntött, hogy felmenti a 
gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való részvételi 
kötelezettsége alól.

• (6b)50 A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való 
részvételi kötelezettsége alóli felmentés tárgyában hozott 
határozatáról, annak véglegessé válásától számított nyolc 
napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda 
vezetőjét.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


AZ ÚJ NEVELÉSI ÉV SZAKMAI ELLENŐRZÉSE

• (7)51 A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény 
vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába 
nem íratták be.

• (8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha 
a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó 
óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda 
törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, 
akinek óvodai jogviszonya a (2) bekezdés szerint megszűnt.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


Csoportszervezés

• (11)54 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való 
beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének 
kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az 
óvodavezető dönt.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173


A kötelezően használt nyomtatványok

• 87. § (1) A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány 
lehet

• a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, 
szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, 
b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,

• c) elektronikus okirat,

• d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében 
meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.

• (2) Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által 
jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, 
az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint elektronikus 
aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.



A kötelezően használt nyomtatványok

• 88. §

• a) a felvételi előjegyzési napló,

• b) a felvételi és mulasztási napló,

• c) az óvodai csoportnapló,

• d) az óvodai törzskönyv, 

• e) a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a 
továbbiakban: óvodai szakvélemény), 

• f)180 a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció.

• https://nyomtatvanyfutar.hu/spl/207839/Ovoda

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
https://nyomtatvanyfutar.hu/spl/207839/Ovoda


Az óvodai felvételi előjegyzési napló 

• 89. § (1) …….az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására 
szolgál.

• (2) A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, 
OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és 
lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú 
nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. 

• A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a 
felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként 
felvett gyermekek számát.



A felvételi előjegyzési napló, amely tartalmazza

• a) a jelentkezés sorszámát, időpontját,

• b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét,

• c) a kijelölt óvoda megnevezését,

• d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még 
benyújtották,

• e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei 
vagy óvodai ellátásban,

• f) a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,

• g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,

• h) az óvodavezető javaslatát,

• i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,

• j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,

• k) a felvétel időpontját.



A felvételi  és mulasztási napló tartalmi elemei

• 90. § (1) A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek 
nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál.

• (2) A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM 
azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését.

• (3) A felvételi és mulasztási napló

• a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési 
helyét és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a 
tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, 
lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy 
törvényes képviselője nevét,

• b) a felvétel időpontját,

• c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,

• d) a szülők napközbeni telefonszámát,

• e) a megjegyzés rovatot tartalmazza.



A felvételi mulasztási napló tartalmi elemei

• (4) Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését is ellátja, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a 
szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a 
szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az 
elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező 
felülvizsgálat időpontját.

• (5) A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból 
törölni, ha az óvodai elhelyezése megszűnt.



Az óvodai csoportnapló tartalmazza
• a) a gyermekek nevét és óvodai jelét,

• b)181 a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, 
a három–négyéves, a négy–ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves gyermekek számát, a 
sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik 
bölcsődei ellátásban részesültek,

• c) a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét,

• d) a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket, 
e) a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban,

• f) nevelési éven belüli időszakonként

• fa) a nevelési feladatokat,

• fb) a szervezési feladatokat,

• fc) a tervezett programokat és azok időpontjait,

• fd)182 a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában 
meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit,

• fe) az értékeléseket,

• g)183 a hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét 
és beosztását, a látogatás szempontrendszerét, az eredményt,

• h)184 a feljegyzést a csoport életéről.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
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Az óvodai törzskönyv

• a) a törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének időpontját, az óvodavezető 
aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének 
lenyomatát,

• b) az óvoda nevét és címét,

• c) nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkormányzati, nem 
önkormányzati jelleg, nevel-e sajátos nevelési igényű és nemzetiségi 
gyermekeket, gyakorló intézményként működik-e, a gyermekek október 1-jei 
létszámát, az összes férőhely és a szükséges férőhelyek számát, 
gyermekcsoportjainak számát, az óvodapedagógusok számát, a bérgazdálkodó, 
a munkáltató és gondnokság megnevezését,

• d) az óvoda nyitvatartási idejét (év, heti időszak, napi időszak és időtartam),

• e) a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei 
és május 31-i állapot szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési 
igényű és a hátrányos, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számát, a gyermekcsoportok október 1-jei számát,

• f) nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek 
számát,

• g) az engedélyezett és betöltött összes álláshely évenkénti számát,



• h) az óvoda telkeinek adatait nevelési évenként (összes terület, tulajdonos, a 
kert, a beépített terület és az udvar területe),

• i) az óvoda épületeinek adatai (építés éve, használat jogcíme, fűtési módja, 
légtere, alapterülete, a WC-k száma, a szolgálati lakások száma, a felújítások 
adatai),

• j) kimutatást az óvoda helyiségeiről (alapterület, férőhely, minőség, használat, 
a gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek),

• k) az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, 
csökkenését) nevelési évenként,

• l) az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai közül a nevet, 
születési helyet és időt, a végzettséget, szakképzettséget, a beosztást, a 
szolgálati idő kezdetét, a munkába lépés és kilépés időpontját.

Az óvodai törzskönyv



A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 
tartalmazza

• 93/A. §188

• (1) a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely 
tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált 
nevelés irányát.

• (2

• a) a gyermek anamnézisét,

• b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, 
mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 
tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,

• c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért 
eredményt,

• d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat 
megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre 
tett javaslatait,

• e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,

• f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.
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Az óvodai szakvélemény

• 93. § (1) Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek 
iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására szolgáló három 
példányból álló nyomtatvány.

• (2) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai 
szakvéleményen fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját 
és címét.



Az óvodai szakvélemény tartalmazza

• a) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási 
helyének címét,

• b) az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény

• ba) a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét,

• bb) a gyermek további óvodai nevelését,

• bc)185 a gyermek iskolaérettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság 
vizsgálatát, vagy

• bd)186javasolja,

• c) a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását,

• d) a szülőnek a szakvélemény megismerését igazoló aláírását.

• (4)187

• (5) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy 
példánya az óvodában marad, egy példányát át kell adni a szülőnek. 
Amennyiben az óvodavezető a gyermek további óvodai nevelésére tesz 
javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni a gyermek lakóhelye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.
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Óvodai jogviszony

• Az óvodai jogviszony a beiratkozással, a

• felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé.

• Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik.

• A felvételről szóló döntésről elegendő egy értesítést küldeni, melyben 

leírhatjuk az alábbiakat:

− a gyermek melyik óvoda melyik csoportjába nyert felvételt,

− melyik nevelési évre szól a felvétel,

− mikortól kezdheti meg az óvodába járást,

− mikor lesz az első szülői értekezlet.

 

 

 

 

 

                                           
                            ÓVODAI   JELENTKEZÉSI   LAP 

a 2017/2018-as nevelési évre 
 

 

Gyermek adatai:                       

 Neve :                        ___________________________________                  

Születési hely, idő:     __________________________________                 

Édesanyja születési neve:   ____________________________ 

Lakóhely: ________________________________________ 

     Bejelentési idő: _____________  

Tartózkodási hely: _____________________________ 

     Bejelentési idő: _____________ 

Állampolgársága:  ________________ 

 

Szülő / Törvényes képviselő(k) adatai: 

 

Neve :             Anya: ___________________________             Apa:  ____________________________ 

Lakóhely: ______________________________               ___________________________________ 

     Bejelentési idő: ___________                     

Tartózkodási hely: _____________________________  _____________________________ 

     Bejelentési idő: ___________ 

Állampolgársága:       ____________                                                 ___________________ 

 

Telefonszám: _____________________________                 _________________________________ 

 

Jelenleg jár-e óvodába? (a válasz aláhúzandó)        Igen / Nem 

 

Az óvoda neve: _____________________________________________________________________ 

 

Jár-e bölcsődébe? (a válasz aláhúzandó)                 Igen / Nem 

 



Elutasításról szóló határozat tartalmi elemei
A gyermekek felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2019…. értesíti 

a szülőket az intézmény vezetője.

A nevelési – oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak 

tartalmaznia kell az EMMI rendelet 85. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

tartalmakat:

• a nevelési-oktatási intézmény nevét és székhelyét

• az iktatószámot,

• az ügyintéző megnevezését,

• az ügyintézés helyét és idejét,

• az irat aláírójának nevét, beosztását és

• a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.

A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell 

indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a fentieken kívül 

tartalmaznia kell,

- a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,

- amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő 

utalást,

- a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és

az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.



Határozat felvétel elutasításáról és annak 

eljárásrendje
Ajánlott, tértivevényes levélben kerül kipostázásra a határozat. 

(A szülő kérésére elektronikusan is megküldhető a határozat. )

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást 

megindító kérelmet nyújthat be.

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes 

iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – a fenntartó 

önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a 

közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre 

hivatkozással.

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38. §

(5) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak 

be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító 

kérelem benyújtásáról lemondtak.
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