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6v odai

A nemzeti koznevel6sr6l sz6l6 201 L 6vi CXC. tdrv6ny (a tovibbiakban: Nkt.) 8, g
(1) bekezddse szeinl az 6voda a gyermek h6rom6ves kor6t6l a tankdtelezetts6g

felv6telekrdl

A szakdrt6i bizottsrig v6lern6nye alapjdn

a)

kezdetdi g nevel6 int6zndny,

Az 6vodai nevelds a gyermek

nevel6sdhez sziiksdges, a teljes 6vodai 6letet
rnag6ban foglal6 foglalkozisok keret6ben folyik [a nevel6si-oktatdsi intdzm6nyek
niikdd6s6r6l ds a kcjznevel6si intdzmdnyek n6vhaszn6lat6r6l sz6l6 20/2012. (Y[L
31.) EMMI rendelet 12. g-al.

b)

Az Nkl. 49. $ (1) bekezddse szeint az 6voddba a gyermek a harmadik

c)

6let6v6nek bet0lt6se ut6n vehet6 fel. Az 6voda felveheti azt a gyenneket is, aki a
hmmadik dletevet a felvdtel6t6l szdmitott f6l dven beliil bet0lti, feltdve, hogy
minden, a keriiletben lak6hellyel, ennek hiriny6ban tart6zkod6si hellyel rendelkez6
hiirondves 6s mn6l id6sebb gyemek 6vodai felv6teli k6relme teljesithet6.
A sziil6 a gyermeke 6vodai felv6teldt, 6tv6tel6t b6mikor kdrheti. A jelentkez6
gyemekek felvdtele, fogaddsa u 6vodai neveldsi 6vben - amemyiben ut a

fer6helyek sz6ma lehet6v6 teszi - folyamatosan tcirt6nik.
A gyermek abban az dvben, melynek augusztus 31. napjfn a hannadik 6letdv6t
betdlti, a neveldsi €v kezd6 napj6t6l napi n6gy 6rriban 6vodai foglalkozdson vesz
r€szt. A jegyzt - az egyhin;, ds a mag6n femtartiisri int6zm6nyek esetdben a
femtart6 - a sziil6 k6relm6re 6s az 6vodavezet6, valamint a v6d6n6 egyetdrt6sdvel,
a gyemek jogos drdekdt szem el6tt tartva, az mak az 6wekaz augusztus 31.
napj6ig, amelyben a gyermek u dtddik 6letdvdt betdlti felment6st adhat a kotelez6

6vodai neveldsben val6 r6sry6tel al6l, ha

a

gyermek csal6di kdrtihndnyei,

kdpessdgeinek kibontakoztatrisa, saj6tos helyzete indokolja. A sztil6 koteless6ge,
hogy biztositsa gyemeke 6vodai nevel6sben val6 rdszvdteldt.
A napi ndgy 6rdban 6vodai nevel6sre kdtelezett gyemek sziil6je, memyiben
gyemeke az 6vodakdtelezettsdg6t kiilfoldon teljesiti, kdteles an6l a beiratkozis
idej6nek utols6 hatrimapj6t ktivet6 tizenot napon beliil irisban drtesiteni a gyemek
lak6helye, amak hi6ny6ban tart6zkod6si helye szerint illetdkes jegyz6t.

Mit kell tudni

vil6gndzeti meggy1z6d€sdre, nemzetisdgi liovatartoz6sera tekintettel

szabadon

vdlaszlbal 6vodiit.

Jelentkezni a meghirdetett id6pontban a lak6hely szerinti krtrzetileg illetdkes

A

-

dnkormdnyzati, tov6bb6 nem <inkormrinyzati 6vod6ban lehet.

kiil<tn6l6 sziil6k

a

gyermek sorset erint6 lenyeges kdrddsekben

-

koz<isen

gyakoroljri{<jogaikat akkor is, ha a sziil6i feliigyeletet a sziil6k meg6llapod6sa vagy
a bir6s6g drint6se alapjdn az egyik sziil6 gyakorolja, kiv6ve, ha a gyermek6t6l
kiilitn6l6 sziil6 felugyeleti jogft a bir6s6g e tekintetben korl6tozta vagy megvonta

lPolgriri Tdnenyk<inyw6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny Negyedik Kdnyv 6s

a

gydmhat6s6gok6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6miigyi eljrir6sr6l sz6l6
14911997. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. gl.

A beiratds id6pontja:2017, mfjus 4-5.
7oo-l7oo

e)
f)
A

gyermeket els6sorban abba az 6vod6ba kell felvenni, amelynek korzet6ben
lakik, illet6leg ahol sziildje dolgozik. Az 6vodai felvdtelr6l, rltv6telr6l az 6voda
vezet6je dont. Ha z 6vod6ba jelentkez6k sz6ma meghaladja a felvehet6
gyermekek szdmdt, az 6vodavezet6, titbb 6voda esetdn az 6voda femtart6ia
bizotts6got szewez, amelyjavaslatot tesz a felvetelre.
Az 6voda k<iteles felvenni, 6tvenni zt a gyermeket, aki dletvitelszerlien
krirzetdben lakik (a tov6bbiakban: kdtelez6 felvetelt biztosit6 6voda).

6voda

Eletvitelszerii ott lakesnak min6siil, ha a gyennek a kritelez6 felv6telt biztosit6
6voda korzet6ben tal6lhat6 ingatlant otthondul haszn6lja,6s z ilyen ingatlan a

a gyermek
lak6helyekdnt vagy tart6zkod6si helyekdnt az 6vodai beiratkozds els6 hatrimapjdt
megel6z6 h6rom h6napn6l rdgebb dta szerepel. Amemyiben ez nem teljesiil, vagy

bdrmely ktiriilmdny alapj6n ana lehet kdvetkeztetni, hogy a gyermek a
nyilventart6sban szerepl6 lak6hely6n vary tart6zkoddsi hely6n nera

6letvitelszeriien lakik, rigy az 6vodavezet6 vagy a fenntart6 eltal szeruezett
bizottsdg jogosult felsz6lltani az 6vod6ba jelentkez6 gyennek sziil6j6t ana, hogy
z dletvitelszerii kdrzetben lak6s tdnydt igzolja. A felsz6lit6s kddrezvdteldt6t
szAmitott 15 napon beliil kell bemutatni a teriiletileg illet€kes vdd6n6t6l szimaz6,
a vdd6n6i ell6tris ig6nybev6tel6t igazol6 nyila&ozatot.
Amemyiben az 6vodavezet6, illetve az illtala vagy a fenntart6 iiltal szervezett
bizoftseg felsz6litesa ellendre a sziil6 a vdd6ntii nyilatkozatot nem rnutatja be, irgy
az 6vodavezet6, illetve az 6ltala vagy a fenntart6 6ltal szeruezett bizofiseg jogosult
az 6letvitelszerii kdrzetben lakrist csal6dlitogatds kezdem6nyez6sdvel ellen6rizni.
Amennyiben az 6vodavezet6, az 6ltala, illetve a fenntart6 6ltal szervezett bizotts6g
6ltal javasolt legalabb hfrorn id6pont kitztil a gyennek sziil6je vagy tdrvenyes
k6pvisel6je egy alkalommal sem teszi lehetdvd a csaledl6togatest, rigy vdlelmezni
kell, hogy a gyemek nem dletvitelszerflen lakik a ktitelez6 felv6telt biztosit6
6voda krirzet6ben, 6s emek alapj6n az 6vodai felvdtel megtagadhat6.

Az 6voda vezetdje a felv6teli, 6tv6teti k6relmek elbirdldsdr6t - a dtintdst
megalapoz6 indokol6ssal, a fellebbezdsre vonatkoz6 tej6kodatessal irdsban
-

6ra

A

beirat6skor be kell mutatni a gyermek szern6lyi azonosit6t ds lakcimet igazol6
hat6siigi igzolvrlnydt, tovibbh a sziil6 szem6lyi zonosit6t ds lakcimet igazol6
hat6s6gi igazolvdny6t, a nem rnagyar 6llarnpolgiir kiskoru 6vodai beirat6siin6l a

sztil6nek igzolnia kell azt is, hogy rnilyen jogcimen tart6zkodik
Magyarorszig teriilet6n.

a gyemek

A sajiitos neveldsi igdnyfi gyermekeket nevel6 6vod6ba val6 felv6telhez a szak6rf6i
€s rehabilit6ci6s bizotts6g javaslata sziiksdges. A saj6tos neveldsi ig6nyii

gyemekek 6vodai nevel6se u e c6lra l6trehozott gy6glpedag6giai int6zm6nyben,
konduktiv pedag6giai intdzmdnyben, 6vodai csoportban, vagy a tdbbi gyemekkel
rdszben vagy egdszben egyiitt, azonos 6vodai csoportban tdrtenfiet.

6rtsiti a sziil6ket 2017. jrinius 6-rlig. Az 6voda dont6se ellen a sziil<j a k<izl6st6l,
ennek hidnyriban a tudom6siira jutdsrit6l sz6mitott tizenot napon beliil eljArdst
megindit6 k6relmet nyfjthat be z 6vodavezet6n6l.
Az 6vodavezet6 az eljri.rdst megindit6 k6rehnet az iigy

dsszes iratdval nyolc napon
beliil - elbir6l6s c6lj6b6l -a fenntart6 tinkormzinyzatjegyz_6j6hez kiildi meg.
Az ilgyben a fenntarl6 jrir el ds hoz m6sodfokir drintdst.
A sziil6 a femtar16 ddntdsdnek a bir6s6gi feliilvizsgdlat6t kdrheti a kitzl6st6l

szdmitott harminc napon beliil jogszab6lysdrtdsre hivatkoz6ssal.
a neveldsi 6v els6 napjdt6l folyamatosan tortdnik.

Az irj gyermekek fogad6sa

Az elsd 6vodai foglalkoz{si nap
2017. szeptember 1. (pentek),

A

szak6rt6i bizotts6g v6lem6nye alapj{n a trrbbi gyemekkel egyiitt nevelhetd
egy6b pszich6s fejl6ddsi (sLilyos tanul6si, figyelem- vagy magatatesszab|lyozflsi
nvx) vary autizmus spekfum zavarral ktizd6 gyerrnekeket valamemyi
tinkormiinyzati femtartast 6voda a felv6teli kdrzete szerint ell6tia.

Ezen a napon keriil etvdtelre
gyemek is.
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eddig bdlcs6deben elhelyezett, 6vod6ba felvett
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polgdrok szemdlyi adatainak €s lakcim6nek nyilvrintart6s6bar

az 6vodai felv6telekr6l?

Az 6vodai felvdtel, 6tv6tel jelentkez6s alapjen tdrtenik. A sznl6 a gyermeke
adotts6gainak, k6pess6geinek, 6rdekl6dds6nek megfelel6en, saj6t vall6si,

vagy velasztott

d)

a tObbi gyermekkel egyiitt nevelhet6:
enyhe drtelmi fogyatdkos gyennekeket a
Kdbdnyai Kincskeresdk Ovoda (1 I 05 Budapest, Mridi ut ca 4-6.) is a
K6b6nyai Apr6k Hrlza Ovoda (1 108 Budapest, Ujhegyi s6triny 5-7.),
a Do*n szindr6m6s gyemekeket a
K6b6nyai B6bita Ovoda (1 I 02 Budapest, Halom utca 7,ib), a
K6bfnyai Gdzengtz Ovoda (1 i07 Budapest, Z6grribi utca 13/a) es a
Krib6nyai Hiirslevelii Ovoda (i106 Budapest, H6rslevelii utca 5.),
a besz6dfogyatdkos gyermekeket a
K6bdnyai Gdpmad6r.Ovoda (1 106 Budapest, Geplnadrir utca 15.) 6s a
K6brinyai K6kvirrig Ovoda (1107 Budapest. Kdkvirdg utca 5.),
a mozg6sszervi fogyatdkosseggal kiDd6 gyermekeket a
Kdbrlnyai Kiskakas Ovoda ( I 104 Budapest, Mridi utca 86-94.) 6s a
K6biinyai Mocorg6 Ovoda (110 t Budapest, K<ibdnyai irt 30.);
az enyhe fokban liitdscsiikkent gyennekekel a
K6b6nyai Mocorg6 Ovoda (l l0l Budapest, K6bdnyai irt 30.),
z enyhe fokban halldscsrikkent/hall6ssdriilt gyermekeket a
K6b6nyai Mocorg6 Ovoda (1 l0l Budapest, Krlbanyai irt 30.) 6s a
K6bdnyai Zsivaj Ovoda (1 105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) fogadja,
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