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18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /754-1/2011

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és 
módjának meghatározása a 2012/2013. tanévre, illetve az óvoda
heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása.

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja:  Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Meghívandók Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 Tapolcai Óvoda óvodavezetője 

Tapolcai Általános Iskola igazgatója
 Hepp Tamásné pedagógus szakszervezet vezetője 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.)
fenntartói irányítás fejezetében a 102. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a fenntartó
meghatározza:
 - óvodába történő jelentkezés módját,  
 - a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját  

- az óvoda heti és éves nyitvatartási idejét.

Az óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez elengedhetetlenül szükséges, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A Kt. 24. § (3) bekezdése szerint a 
gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A gyermekek egy része a hatodik
életévében, másik része a hetedik életévében, augusztus 31-e után elhagyja az óvodát. A
gyermek a hetedik életévében is újabb óvodai nevelési évet kezdhet, de csak abban az
esetben, ha augusztus 31-e után született és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és 
rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. Ezeknél
a gyermekeknél a tankötelezettség kezdete a nyolcadik életévre esik.
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A Kt. 6. § (2) bekezdése szerint a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a 
nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik.
A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség
teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, 
ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

Az óvodavezető a Kt. 65. § (2) bekezdése alapján „A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A 
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója 
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda - beleértve a kijelölt óvodát
is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján
köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében
található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) bek.], ha nem látja 
el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a 
gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik 
életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a 
gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve
akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.”

Az általános iskola a Kt. 66. § (2) bekezdése alapján „Az általános iskola - beleértve a
kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt 
biztosító iskola).”
A Kt. 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége
teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről 
szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi
kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell 
hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, 
akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az
iskola székhelye található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a 
további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, 
akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol
az iskola székhelye található. Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes
felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között
sorsolás útján dönt a jelentkezők között. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet 
benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi 
kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, 
továbbá az a tanuló, akinek ezt sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi
önkormányzat rendeletben állapítja meg.”

Az óvodába történő jelentkezés módja: 

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő óvoda esetében az érintett szülők, 
-a szabad óvoda választás jogát fenntartva, - abba a tagintézménybe íratják be gyermekeiket,
amelyiket szimpatikusnak tartják. A beiratkozások lefolytatása a tagintézményekben történik
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az intézmény vezetője által kijelölt helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével, 
ahol a szülőnek be kell mutatnia:

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
 bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolást, 
 gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen). 

Az általános iskolai felvételi jelentkezés módja:
Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskola esetében az 

érintett szülők, a szabad iskolaválasztás jogát fenntartva, abba a tagintézménybe íratják be 
gyermekeiket, amelyiket szimpatikusnak tartják. A beiratkozások lefolytatása az elmúlt
években a Tamási Áron Művelődési Központban történt. A művelődési központ felújítása 
miatt szükséges a beiratkozási helyszínt megváltoztatni. Az intézményvezetővel történt 
egyeztetés alapján javasolnánk az óvodáknál bevált tagintézményi lebonyolítást.

A beiratkozás az intézmény vezetője által kijelölt helyiségben és a kijelölt személyek 
közreműködésével történik, ahol a szülőnek be kell mutatnia:

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy egyéb okiratát, amely a
gyermek személyazonosságát igazolja,

 az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
 az óvodában kapott szakvéleményt,
 gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen). 

A nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai és általános iskolai felvételének 
időpontja:

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a szülő 
március 1-je és április 30-a között – az önkormányzat által meghirdetett időpontban – köteles 
gyermekét beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott általános iskola első 
évfolyamára.

Az általános iskolai beiratkozásokkal azonos időpontban kerül sor az óvodai nevelést ellátó 
intézménynél az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozására, 
amely a 2012/2013. tanévre
2012. március 21-én (szerda) 9.00-16.00 óra és
2012. március 22-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra időpontban lenne.

A beiratkozás javasolt időpontjai egyeztetésre kerültek az érintett intézmények vezetőivel. Az 
intézmények a beiratkozás idejét, a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban, a 
helyben szokásos módon közzéteszik.

A fenntartó a felhívást közzé teszi:
- Tapolca Városi Televízióban
- Tapolcai Újságban
- Tapolcai város honlapján
- Tapolcai Hírözönben.

Az érdeklődő szülőknek a hagyományoknak megfelelően ismertető füzeteket készítünk a 
Tapolcán működő intézményekről. Tapolca város honlapján teljes egészében megtalálható 
majd az ismertető. 
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A tanköteles korú gyermekek szüleinek, az óvodás gyermekén keresztül szeretnénk ezen
ismertetőket eljuttatni. 
Az óvodás korú gyermekek szüleinek a bölcsődében, a gyermek orvosi rendelőkben és az 
óvodákban is helyezünk el ismertetőket. 

Az óvoda heti és éves nyitva tartási ideje:
Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvodában a különböző 
telephelyeken működő intézményrészek hétfőtől péntekig 6.00- 17.00-ig tartanak nyitva. 

A Tapolcai Óvoda a jogszabályoknak megfelelően a nevelési év - amely szeptember 1-től 
augusztus 31-ig tart- minden időszakában fogadja a gyermekeket. A nyári időszakban, amikor 
a nyári karbantartási munkálatokat végzik, és a szabadságokat kiadja az intézményvezető 
felváltva zárnak be a tagintézmények. A nyitva tartó tagintézmények igény szerint fogadják a
zárva tartó tagintézmények gyermekeit. Az intézményvezető - a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 2. § (7) bekezdése alapján - az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 
tizenötödikéig a szülőket tájékoztatja. 

A Tapolcai Óvoda 2011/2012. nevelési év nyári ügyeleti rendje:
Nyitva tartó tagintézmények:

Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye 2012. július 2-15.
Alkotmány u. 9.
Barackvirág Tagintézménye 2012. július 16-29.
Kazinczy tér 2.
Kertvárosi Tagintézménye 2012. július 30 - augusztus 17.
Darányi u. 4.

A tagintézmények nyári zárva tartásának ütemezése

2012. július 2-15. Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
Barackvirág Tagintézménye
Szivárvány Intézményegysége

2012. július 16-29. Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
Szivárvány Tagintézménye
Szivárvány Intézményegysége

2012. július 30 - augusztus 17. Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
Szivárvány Intézményegysége
Szivárvány Tagintézménye

Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete is megtárgyalja a testületi anyagot. 



5

Tisztelt Képviselő-testület!  
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni! 

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó
intézményébe a beiratkozás időpontját a 2012/2013. nevelési évre az 
alábbiakban állapítja meg:

2012. március 21-én (szerda) 9.00-16.00 óra
2012. március 22-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra

Az óvodai jelentkezés helye:

Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Kertvárosi Tagintézménye 8300 Tapolca, Darányi u. 4.

Szivárvány Tagintézménye 8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Szivárvány Intézményegysége 8300 Tapolca, Dobó tér 5.

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 
nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi Televízióban, Tapolcai
Újságban, Tapolcai város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az
intézmény a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi.

Határidő:  2012. február 08. 
Felelős:  polgármester 
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II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve, az általános iskolai nevelés-oktatást
ellátó intézményében a beiratkozás időpontját a 2012/2013. tanévre az 
alábbiakban állapítja meg:

2012. március 21-én (szerda) 9.00-16.00 óra
2012. március 22-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra

Az iskolai beiratkozás helye:

Tapolcai Általános Iskola

Batsányi János Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai  
Tagintézménye 8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Kazinczy Ferenc Tagintézménye 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

 Bárdos Lajos Intézményegysége 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5. 

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 
nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi Televízióban, Tapolcai
Újságban, Tapolcai város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az
intézmény a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi.

Határidő:  2012. február 08. 
 Felelős:  polgármester 
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III.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő- testülete a fenntartásában 
működő Tapolcai Óvodában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102.§ (2) a.) pontja szerint a

heti nyitvatartási időt a 2012/2013. nevelési évben
 hétfőtől péntekig 6.00- 17.00-ig határozza meg.

A 2011/2012. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak
szerint határozza meg:

Nyitva tartó tagintézmények:

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye 2012. július 2-15.
Alkotmány u. 9.

Barackvirág Tagintézménye 2012. július 16-29.
Kazinczy tér 2.

Kertvárosi Tagintézménye 2012. július 30 - augusztus 17.
Darányi u. 4.

.
Utasítja az Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és nyitva tartási 
időpontjairól 2012. február 15-ig a helyben szokásos módon 
tájékoztassa a szülőket.  

Határidő:  2012. február 08. 
Felelős:  polgármester 

Tapolca, 2011. november 22.

Császár László
polgármester s.k.


