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Gyárvárosi Óvoda 

9027 Győr, Tinódi utca 3-5. 

 

FELVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 

A 2018/2019. nevelési évre az óvodáskorú gyermekek jelentkezése a fenntartó által 

meghatározott, következő időpontokban történik: 

 

2018. április 25-én (szerdán) 800 – 1800 óráig 

2018. április 26-án (csütörtökön) 800 – 1600 óráig 

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik 

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az a szülő vagy 

törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való 

részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

247.§a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás határidejének utolsó 

határnapját (2018. április 26.) követő 15 munkanapon belül írásban értesíteni a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényüket (azokra a gyermekekre 

vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételis 

jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. 

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvoda (férőhelyszámának erejéig) 

köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (Nkt. 

49§.(3a, b)). A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, a felvételről írásban tájékoztatja a 

szülőket. 

A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidő előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet 

megtekintésére. A „Nyitott kapuk” időpontjai: 

Gyárvárosi Óvoda 

 2018. 03. 13. (kedd) 15,30 – 17,00 óráig 

 2018. 04. 10. (kedd) 15,30 – 17,00 óráig 

Tündérkert és Waldorf Tagóvoda 

 2018. 03. 12. (hétfő) 15,30 – 16,30 óráig 

 2018. 04. 09. (hétfő) 15,30 – 16,30 óráig 

Kiskúti Tagóvoda 

 2018. 03. 14. (szerda) 15,30 – 16,30 óráig 

 2018. 04. 11. (szerda) 15,30 – 16,30 óráig 
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Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

A Waldorf pedagógiai csoportokban, miután a szülő jelezte felvételi kérelmét, előzetes 

egyeztetés szerint beszélgetésen vesz részt az óvónőkkel. Tájékoztatást kap a csoportok 

működési rendjéről, a pedagógiai munka sajátos jellemzőiről, a Waldorf pedagógia 

gyermekképéről. Ha a család számára a módszer kívánatos, együttműködési szándékát 

kinyilvánítja és a férőhelyek, a csoportlétszám engedi, akkor a felvételnek nincs pedagógiai 

akadálya. 

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott 

időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt 

biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába 

kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési 

kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) 

bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év 

közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. 

 

Az óvodai beiratkozásnál szükséges dokumentumok: 

 a gyermek személyazonítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 

(20/3012.(VII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdés) 

 a gyermek TAJ kártyája 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Az óvodai felvétellel jogviszony 

keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a Házirend 

szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket és szülőjét a Házirendben foglalt jogok és 

kötelességek.  

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

 a felvételhez szükséges kort betöltötte 

 egészséges, erről orvosi igazolással rendelkezik (kivéve a sajátos nevelési igényű 

gyermekeket) 

 a napközi ellátáshoz a szülő az étkezési térítési díjat befizette 

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben hetedik életévét 

betölti (szakértői bizottság javaslatára további egy évig részesülhet óvodai ellátásban). 


