
  

                         HIRDETMÉNY  

 

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő  

Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Cifrapalota Tagóvodájába történő jelentkezés módjáról  

a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) alapján: Az óvoda a gyermek hároméves 

korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni 

gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban. 

 Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.  

2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) alapján  a nevelési év (2019. szeptember 1-jétől)  legalább napi 

négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

 Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül 

írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

jegyzőt. 

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

éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. 

Az óvodai beíratás ideje a 2019/2020. nevelési évre 

2019. április 29. (hétfő) 8-16 óráig 

2019. április 30.  (kedd) 8-16 óráig 

A beiratkozás helye: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola       

                                  Cifrapalota Tagóvodája 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. 

Az óvoda felvételi körzete: Jászalsószentgyörgy közigazgatási területe. 

Intézményünk az alapító okirat alapján vállalhatja az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

hallássérült, hallásfogyatékos, mozgásfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, 

valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő gyermekek ellátását. 

 



Az óvodai jelentkezéshez a JELENTKEZÉSI LAP című nyomtatványt szükséges kitölteni, melyet az 

óvodában lehet beszerezni. A kitöltött jelentkezési lapot a beiratkozáskor hozza magával! 

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni: 

o a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

o a gyermek, valamint a szülő(k) lakhelyét igazoló lakcímkártyáját 

o a gyermek TAJ- kártyáját 

o a szülő(k) személyi igazolványát 

o a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást, 

o elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos 

dokumentumot, 

o nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek 

igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén     

(Nkt. 92. §), 

o gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozatot (ha van ilyen), 

o a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslatát. 

 

Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetére vonatkozó jogkövetkezmény: 

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

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

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) 

a) pontja alapján szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. 

 

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok 

bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi 

kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 

közli a szülővel. 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2019. május 30. Elutasító határozat 

ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem a Szent György 

Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fenntartójához. 

A nevelési év első napja 2019. szeptember 2. utolsó napja 2020. augusztus 31. 

 

Jászalsószentgyörgy, 2019.03.18. 

 

 

                 Liptákné Kátai Tímea                                                              Tarnai Mihály 

                  tagintézmény-vezető                                                                    igazgató 


