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Tisztelt Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, valamint
az óvodai általános felvételi időpontról.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.3. pontja alapján fenti hatáskört az
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság gyakorolja.
1.) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint 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.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint „ Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az
óvodába a gyermek (...) harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.”
A szülők szabad intézmény-választási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják az Nkt. 72. §
(2) bekezdése alapján.
Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az
óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen
az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
2.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján 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 közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy
hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek
hiányában a helyben szokásos módon.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdése szerint a fenntartói közlemény,
hirdetmény tartalmazza:
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,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
a jogorvoslati eljárás szabályait.

Az Intézményfelügyeleti Osztály az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás
meghatározását - a korábbi években kialakult gyakorlat figyelembe vételével - a határozati
javaslat melléklete szerinti tartalommal, a beiratkozás és pótbeiratkozás időpontjait az alábbiak
szerint javasolja elfogadni.
Az óvodai beiratkozás javasolt időpontja: 2018. április 25-26.
Pótbeiratkozás javasolt időpontja: 2018. május 8.
A beiratkozás időpontja előtt hirdetmény útján, a város honlapján, a helyi médiában történik a
beiratkozási időpont, valamint az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás
közzététele.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy az
előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 49. §a, 83. § (2) bekezdés b) pontja, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése
alapján, az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.3. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva
1./ a 2018/2019. nevelési évre az óvodába történő általános felvételi időpontokat az alábbiak
szerint határozza meg:
a.) beiratkozás: 2018. április 25-26.
b.) pótbeiratkozás: 2018. május 8.
2./ Meghatározza az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjét a 2018/2019.
nevelési évre vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal.
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai
jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló hirdetmény elkészíttetésére és
közzétételére.
Határidő: 2018. március 23.
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a bizottság döntéséről értesítse az
önkormányzat által fenntartott óvodák intézményvezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. január 15.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

