
SZECHENYI ISTVÁN KATOLIKUS  NÉMET NEMZETISÉGŰ MAGYAR -ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

 

ÓVODAI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

A Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, az óvodai ellátás 

igénybevételével, és felvétellel kapcsolatban az alábbi felvételi 

szabályzatot alkotja: 

I. A Szabályzat hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az óvodai intézményegységére- Katolikus 

Óvoda 4700 Mátészalka József Attila köz 6. szám 

 

II. A Szabályzat célja 

 

A szabályzat meghatározza az óvodai felvétel rendjét, figyelembe véve a 

fenntartó, és az intézmény sajátosságait 

 

III. A Felvétel rendje 

A felvétel rendjét a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg: 

- A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 8. 

§  (2) bekezdés értelmében: 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. 

- 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 teljes felmentést adhat a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
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körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 

indokolja. [Nkt.) 8. § (2) bekezdés] 

 

IV. A Felvétel menete 

 

1. A szülők előzetes felvételi lapon jelzik óvodai férőhely iránti 

kérelmüket online formában az óvoda email címére, vagy 

személyesen. 

2. Az óvodai felvételről bizottság dönt. 

3. A megállapított felvételi tényről, a szülő értesítést kap 

határozat formájában. 

4. Felvételkor előnyben részesül: 

- az a jelentkező gyerek, akinek testvére jelenleg az intézmény 

óvodájába jár, vagy iskolájában tanul 

- az a jelentkező gyerek, aki augusztus 31.-ig betölti 3. életévét 

- az a jelentkező gyerek, akit nappal szobatisztaság jellemez 

- az a jelentkező gyerek, aki megkeresztelt, keresztény 

nevelésben részesül, vagy vállalja mindezeket 

 

5. Felvétel: a fenti bekerülési előnyöket, az intézmény alapító 

okiratában meghatározott feltételeket figyelembe véve a 

gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely 

függvénye. 

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes 

Mátészalka, 2021. április 07. 

 

Dienes Béla            Heidelsperger István             Tárkányiné Budai Éva  

intézményigazgató                             lelki vezető                                      óvodai intézményegység vezető                                 


