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1. Az óvodai beiratkozás szabályai, a fenntartó által engedélyezett 

csoportok száma, maximálisan felvehető gyermeklétszám. 

Az óvoda felvételi körzete:  

 

Nagykörű , Csataszög , Hunyadfalva gyermekeit vesszük fel . Az Alapító Okiratban rögzített 

maximális gyermeklétszám csoportonként : 28 fő 

 

Az óvodai felvétel szabályai:. 

A 2011.év CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.§ értelmében: Az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 

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

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, 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 

jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja. 

(3)
 

Az óvodai nevelés szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy 

órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását. 

 

Az óvodába történő jelentkezés módja: 

 

A felvétel bármikor kérhető, a törvényi előírások határain belül.  

A felvételt nyert gyermekeket szüleik kötelesek rendszeresen óvodába járatni. 

Az óvodába járás egyik feltétele a gyermekorvos által kitöltött törzslap, amely az 

egészségügyi alkalmasságát igazolja. 
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Elsősorban az egész napos óvodáztatásra törekszünk, de az óvodát kezdő gyermekek számára, 

1 hét időtartamra beszoktatási időt biztosítunk, amely lehetővé teszi, hogy csökkentet 

óraszámban vegyék igénybe az óvodai szolgáltatást. Amennyiben a gyermeknek a 

beszoktatási tervben, illetve a házirendben meghatározott időn túl további beszoktatási időre 

van szüksége, akkor ezt az óvónőkkel való egyeztetés után a szülőnek a szükséges időtartam 

meghatározásával írásban kell kérnie az óvoda vezetőjétől. 

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Cseresznyevirág és Szent Kinga Katolikus 

óvoda  

A beiratkozások lefolytatása a tagintézményekben történik az intézmény vezetője által kijelölt 

helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével, ahol a szülőnek be kell mutatnia: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek TAJ kártyáját 

 a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

 gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (h a van ilyen).  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra 

a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. 

 Óvodánk a beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal hirdetményben illetve a 

honlapján értesíti a szülőket. 

 

 

 

Feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek és tanulólétszám az Alapító 

Okirat szerint a következő 

 
Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám:     175 fő   

 

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12.   90 fő  

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű, Május 1. út 7.  85 fő 

 

Működési terület: Nagykörű és Kőtelek községek, valamint vonzáskörzetük, elsősorban Jász-

Nagykun-Szolnok Megye. 


