
MELLÉKLET 

 

HIRDETMÉNY  
KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA FELVÉTELI IDŐPONTJÁRÓL  

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 2018/2019 . nevelési évre 
vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata által fenntartott óvodába 
történő beíratás időpontja: 

 
2018. május 7.  (hétfő)    7,00 - 13,00 óráig, 
2018. május 8.  (kedd)  13,00 - 17,00 óráig. 

 
A beíratás helye: Keszthelyi Életfa Óvoda és Tagóvodái. 
 
A beíratáshoz az alábbi okmányok szükségesek: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi 
kivonat vagy személyi igazolvány), 

 a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

 a gyermek TAJ-kártyája, 

 a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolás. 
 
Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, az óvodai 
nevelési év első napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
köteles részt venni. 
 
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. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 
 
A Keszthelyi Életfa Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a 
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe. 
 
Az a gyermek, aki 3. életévét 2018. augusztus 31. napja után tölti be, nevelési év 
közben bármikor felvehető. Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezető 
dönt.  
 
Az óvodai beíratással egyidejűleg nem jön létre óvodai jogviszony, az csak a 
jogszabályban meghatározottak alapján, az óvodavezető írásbeli (helyben 
szokásos módon) értesítésével történik meg.  



 
A Keszthelyi Életfa Óvoda felvételi körzete Keszthely Város közigazgatási 
területe.  
 
Az óvodavezető döntése ellen a szülő a gyermek érdekében - Keszthely Város 
Jegyzőjéhez benyújtott kérelemmel - jogorvoslati lehetőséggel élhet.  
 
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig Keszthely Város Jegyzőjéhez 
nyújthatja be kérelmét, melynek másolatát az óvodavezetőnek is megküldi. 
 
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
 
Az óvodai beiratkozás és felmentés, valamint az óvodakötelezettség külföldön 
történő teljesítése vonatkozásában további részletek megtalálhatók az 
önkormányzat honlapján: 
http://www.keszthely.hu/intezmenyek/oktatas/ovodak 
 
 
Keszthely 2018. március 27. 
 
 
 
 Csótár András 
 Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke 

 
 
 

 


