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Tisztelt Szülők! 

 

Egy család élete folyamatosan változik, számos sarkalatos döntést kell hozni, 

egyik ilyen fontos esemény, amikor a kisgyermek óvodába megy. Ekkor a családi 

nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. Itt tanulhatja meg a gyermekközösség 

szabályait, itt talál társakat, barátokat, itt a játékon keresztül felfedezheti a világot, 

tapasztalatokat gyűjt, formálódik személyisége, tágul a tudása. 

Most, ezúton szeretném a leendő kisóvodások szüleit tájékoztatni, a 2022/23-as 

nevelési évre történő ÓVODAI BEIRATKOZÁS menetéről.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján 

minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. 

életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi 

négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink 

érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és 

felkészítésük a majdani iskolakezdésre. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az 

alábbi rendelkezést tartalmazza: 

„8. § (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 szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme 

alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 



31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: 

területileg illetékes járási hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha 

az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő 

rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett 

jog gyakorlásáról. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (2) bekezdése 

alapján a szülő köteles gyermekét beíratni, vagy az óvoda látogatási kötelezettség 

alól felmentését kérni. illetve bejelenteni a jegyzőnek, ha az óvodaköteles 

gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy 

törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 

kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.  

Jelzem, hogy intézményünk, Németvárosi Óvoda NEM KÖRZETES, azaz nem 

kötelező felvételt biztosító intézmény. Fenntartója a Gyula Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzata. A körzettel nem rendelkező óvoda, a hozzá 

érkező ’Szándéknyilatkozat’-ok alapján folyamatosan, a gyermek felvételéről 

legkésőbb 2022. május 14-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő 

szülőt. 

A szülőnek joga van a szabad óvodaválasztáshoz, igénye szerint jelentkezhet 

gyermekével más fenntartású óvodába. Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek 

felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat kézhezvételét követően 15 napon 

belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve, az óvoda 

vezetőjéhez. 

Amennyiben gyermekét intézményünkbe, a Németvárosi Óvodába szeretné 

beíratni, fontos teendők, információk: 

• A beíratás napjai a következők: 2022. április 20. (szerda), április 21. 

(csütörtök), április 22. (péntek). Ezeken a napokon bekukkanthatnak, 

szétnézhetnek  az óvodánkban, ugyanakkor a beiratkozás is ekkor zajlik! 

•  A dokumentumok letölthetők a honlapunkról- a letölthető dokumentum fül 

alatt- vagy személyesen itt helyben kitölthető: 

 

 



 

melléklet az ingyenes étkezésről, amennyiben szükséges, kérjük olvassák 

el figyelmesen. 

Kérdéseivel megkeresheti intézményünket elektronikus úton a 

nemetvarosiovi@t e-mail címen, telefonon, a 06/30-228-34-48 számon, vagy 

személyesen munkanapokon 8-16 óra között. 

• Az óvoda vezetősége, a gyermek óvodába történő felvételéről 2022. május 14-

ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező 

felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. A gyermek felvételét követően a 

gyermeket bejelentjük a KIR személyi nyilvántartásába. (Köznevelési 

Információs Rendszer) 

• A kiértesített levélben a felvételt nyert gyermekek szülei, további tájékoztatást 

kapnak majd az első szülői értekezlet feltételes időpontjáról, illetve az 

óvodakezdés körülményeiről. 

A nyílt napok biztosításával lehetőségük lesz, bepillantást nyerni a 

Németvárosi Óvoda mind az 5 vegyeséletkorú csoportjába, ahol 

megismerkedhetnek a családcentrikus nevelői munkánkkal, az 

óvodapedagógusok pedagógiai, szakmai attitűdjével, a gyermekekkel történő 

egyéni bánásmóddal és a játékos németnyelvű neveléssel. 

Nagy szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a Németvárosi Óvodába! 

 

Gyula, 2022. 03. 23.  

 

                                                                                     Pálovitsné Czene Ágota s.k.  

                                                                                                 Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 


