
Sárbogárd Város Jegyzője 

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

Tárgy: A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2021/2022-es nevelési év 

beiratkozási időszakának meghatározása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  83.§ (2) bekezdése 

szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról az óvodai általános felvételi időpontról. A 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. §-a 

rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint:  

8. § (1) 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. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 

településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

(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) 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. 

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e 

törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 

óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy 

ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több 

óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

 

A 2021/2022-es nevelési évben a beiratkozások javasolt időpontja a Sárbogárdi Zengő Óvodában: 

 

2021. május 03-04-05.       9:00-15.30 óráig. 

 

A következő helyszíneken: 

 

- Sárbogárdi Zengő Óvoda (székhely) 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. 

- Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1. 

- Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye 7000 Sárbogárd, Szent István út 49. 

- Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye 7018 Pusztaegres, Hatvani u. 50. 

 

A fenti rendelet alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat 

benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. A szülő az óvodai nevelésben történő 



részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett 

közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. 

 

A beiratkozás időpontja az intézményvezetővel egyeztetésre került. 

 

Határozati javaslat 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és határkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozom: 

A Sárbogárdi Zengő Óvodában a következő időpontok történik az óvodai beiratkozás a 2020/2021-es 

nevelési évre: 

 

2021. május 03-04-05.      9:00-15.30 óráig. 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit minden esetben figyelembe kell venni, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

 

Férőhelyek betöltésének sorrendje: 

 

                               1.)  3. életévüket, valamint 5. életévüket 2021. VIII. 31-ig betöltő, az óvoda felvételi 

körzetében lakó, vagy a szülője munkahelye a felvételi körzetben van. 

                                        

    2.)  3. életévüket, valamint 5. életévüket 2021. VIII. 31-ig betöltő Sárbogárd                 

közigazgatási területéről érkezők. 

 

A törvényben meghatározott átlag csoportlétszámtól való lefelé történő eltérés nem megengedett, a 

maximális létszám túllépése megengedett, a törvényben meghatározott mértékben. 

A települési önkormányzat honlapján a Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzetei feltöltésre 

kerülnek. 

 

Határidő  értesítésre: március 2.  közzétételre: április 2. 

  beíratásra: május 06.  

 

Felelős: jegyző, intézményvezető 

 

 

Sárbogárd, 2021. február 1. 

 

 

           Dr.Venicz Anita 

   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


