
KÖZLEMÉNY 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 

jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülő gyermekek szüleit: 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó 

évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel, ahová a felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 

a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 

részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét (2019. 

szeptember 1. előtt született), valamint azt a kisgyermeket is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét és igénybe 

szeretnék venni az óvodai nevelést a 2022/2023. nevelési évben. 

 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata a fenntartásában működő óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése 

alapján meghozott 19/2022. (I.28.) határozata szerint a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbi időpontokban 

határozza meg: 

2022. május 2-től 6-ig 

naponta 7.00 – 16.00 óra között. 
 

Az óvodai beiratkozás helyszíne:  

   I. számú óvoda, Arló Ady Endre út 164.  

II. számú óvoda, Arló Gagarin út 1. 

 

III. számú óvodánkban külön beiratkozásra nincs lehetőség, ide irányuló szándékukat a II-es óvodában kell jelezni! 

 

Az óvodai beíratásához az alábbi közokiratokat, dokumentumokat kell bemutatni: 

 saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt (lakcímkártya); 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót; 

 a gyermek TAJ kártyáját; 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot; 

 hátrányos helyzetet, illetve halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozatot; 

 ha van szakértői véleményt. 

 

A beiratkozási kötelezettség elektronikus formában is teljesíthető az alábbi e-mail címen: arloovoda@gmail.hu  

 

 

Arló Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvoda az alapító okirata szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) tudja fogadni, akik 

szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni. 

A szülő – tárgyév április 15. 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, az Ózdi Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 

szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el. 

 

Az óvoda kötelező felvételi körzete Arló nagyközség közigazgatási területe.  

 

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető 

dönt. Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2022. május 30. napja. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre küldi 

az óvoda. 

 

Az óvoda vezetője: 

a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

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

 

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap 

arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került. 

 

Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást. A kérelem tekintetében 

a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. 

 

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart. 

 

Külföldön tartózkodás esetén 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 az Oktatási Hivatalt. 

- amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 

 

Amennyiben a gyermek óvodakötelezettségét más településen teljesíti, a szülők kötelesek arról a beiratkozást követően írásban értesíteni az 

óvodavezetőt vagy a jegyzőt. 
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