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Az óvoda nyitva tartása 
 

Az intézmény hétfőtől-péntekig az e tárgykörben kibocsátott és mindenkor hatályos 

fenntartói határozatnak megfelelően tart nyitva. 

A fenntartó által meghatározott napi nyitva tartás:   

                              Rákóczi utca 9-11.      6.00-17.30 

                              Fő út 232.                    6.00- 16.30 

Fő tér 4.     7.00 – 16.00 (6.00 – 7.00 ill. 16.00 – 17.30  

              Rákóczi utca 9-11-ben ügyelet) 

Reggeli ügyelet minden nap 6.00 – 7.00 tart összevont csoportban, azután minden 

gyermek a saját csoportjában folytatja óvodai életét. 

Délutáni ügyelet minden nap 17.00-17.30 összevont csoportban történik. 

Heti nyitva tartás: hétfőtől-péntekig, 5 napos munkarendben. 

Hivatalos ügyintézés 8-14 óráig lehetséges. Amennyiben ez az időpont nem felel 

meg, úgy előre megbeszélt fogadóórára van lehetőség az óvoda vezetőjénél. 

Étkezések ideje:  

- folyamatos reggelit biztosítunk 8.00. - 8.45 

- ebéd 12.00. – 12. 30. 

- uzsonna 14. 45. -15. 00  

 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL KELETKEZÉSE 

 
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.  
 
Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát: 

- a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum 
nyolc éves korig. 

- amennyiben minden 3 éves korú gyermeket felvett az intézménybe, 
akkor a 2,5 éves kort betöltött gyermek is felvehető (abban az esetben, 
ha megbízhatóan ágy és szobatiszta, illetve a gyermek egészséges) 

 
Az óvodába a gyermek – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
(Nkt.) foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 
folyamatos. 



 
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja 
a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető a fenntartó felé javaslatot tesz a 
felvételre. 
 
 
 
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS MÓDJA 
 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.  
 
Az óvoda a fenntartó határozata alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 
jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját 
megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé az 
óvoda honlapján vagy ennek hiányában a helyben szokásos módon 
 
A közlemény, hirdetmény tartalmazza 

 az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év 
meghatározásáról, 

 az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
 a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
 az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 

jogkövetkezményekről, 
 az óvoda felvételi körzetéről 

szóló tájékoztatást, 
 az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely 

legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik 
munkanap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 
 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28.§-ában 
meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt. 
 

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének 
megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai 
felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. 
 


