
A beiratkozásra meghatározott idő 

 
Az óvodai beiratkozás jogszabályi háttere 

1.) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, 

fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – 

folyamatosan történik. 

2.) 2015. szeptember 01-jétől 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 köteles részt venni, melynek teljesítéséért a 

szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). A szülő kérelmére a jegyző (Szarvas Város Polgármesteri 

Hivatal – 5540 Szarvas, Szabadság u. 36.) – az egyházi és magán fenntartású intézmények 

esetében a fenntartó – 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. 

3.) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat 

óvodát (Nkt. 72. §. (2) bek.). 

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes 

önkormányzati, továbbá nem önkormányzati fenntartású óvodában lehet. 

Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 

 
1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) 

bekezdése alapján:  az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – az állami 

intézményfenntartó központ véleményének kikérésével – a kormányhivatal által 

meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. 

 

2.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§-a 

értelmében: (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás 

idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal 

közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás 

első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi 

területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ 

(a továbbiakban: Központ) részére (mód: A 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet 11. §-ával 

megállapított szöveg).  

 

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – 

a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a 

választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a 

döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 

biztosító iskola első évfolyamára. (mód: a 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet 54. § 2. pontja 

szerint módosított szöveg.)  


