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Budakalász Város Polgármestere 
 

          

34/2010.(II.23.)számú előterjesztés 
 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
 

A Képviselő-testület  
2010. február 23-ai rendes ülésére 

 
 

Tárgy:   Javaslat az óvodai-iskolai beiratkozások idejének meghatározására 

Készítette:   Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport o.v. 
 
 
Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István polgármesteri kabinetvezető 
    
 
 
Ellenőrizte:  Nagy Zsolt aljegyző 
   dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi irodavezető
  
 
 
Látta:   dr. Molnár Éva jegyző 
         
 

 
 
 

Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  (2010. február 16.) 
 
 
 
 
 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat az óvodai-iskolai beiratkozások idejének meghatározására 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 11/1994. (VI.8.) MKM. rendelet 16. §  (1) bekezdése értelmében  a szülő 
március 1-je és április 30-a között - a fenntartó Önkormányzat által meghirdetett 
időpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét, a 
határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. 
 
A 11/1994. (VI.8.) MKM. rendelet 15. §  (2) bekezdése értelmében az óvoda – a 
fenntartó által meghatározottak szerint – az óvodai jelentkezés idejét és módját – 
a határidő előtt legalább harminc nappal – köteles nyilvánosságra hozni. 
 
 

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés során, a tanév rendjét (tavaszi-
szünet) és az óvodai, iskolai programokat figyelembe véve az alábbi menetrend 
elfogadását javasolja a Hivatal a beiratkozások idejének meghatározására: 
 
A Polgármesteri Hivatal szervezésében 2010. március 17-én szerdán 18 órai 
kezdettel a Kós Károly ÁMK Faluházban összevont szülői értekezleten 
tájékoztatást kapnak a leendő első osztályos gyerekek szülei a tankötelezettség 
és iskolaérettség jogi szabályozásáról, megismerkedhetnek a város iskoláinak 
vezetőivel, és a leendő első osztályos tanító nénikkel.  
Ezzel is megkönnyítve, segítve a gyermekek és szüleik számára az óvodából 
iskolába való átmenetet.  
A Kós Károly ÁMK-Faluházban megtartott szülői értekezletet követően kerül 
sor az iskolákban a nyílt, bemutató órákra,  foglalkozásokra, ahol a szülők 
betekintést kaphatnak az iskolákban folyó oktató-nevelő munkáról, közösségi 
életről. 
 

 Szentistvántelepi Ált. Iskolában nyílt órák: 2010. március 19-én délelőtt, 
 Kalász Suliban nyílt órák:   2010. március 23-án délelőtt. 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI    BEIRATKOZÁSOK  (JAVASOLT)  IDEJE: 
 

2010. március 29-30-án (hétfőn – kedden)  8-18 óráig 
 

A Polgármesteri Hivatal szervezésében 2010. április 14-én szerdán, 18 órai 
kezdettel az óvodába menő gyerekek szüleinek lesz összevont szülői értekezlet 
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a Kós Károly ÁMK - Faluházban, amelyen az óvodai beiratkozások rendjéről, 
az óvodai nevelés jellemzőiről kapnak tájékoztatást és megismerkedhetnek a 
település két óvodájának vezetőivel.  
 
A szülői értekezleteket követően kerül sor az óvodákban és iskolákban a nyílt, 
bemutató foglalkozásokra / játszónapra, ahol a szülők betekintést kaphatnak az 
óvodákban folyó munkáról, közösségi életről. 
 
 Telepi Óvodában nyílt játszónap: 2010. április 23-án pénteken 9-11 

óráig, 
 Nyitnikék Óvodában nyílt játszónap: 2010. április  24-én szombaton 9-11 

óráig.  
ÓVODAI   BEIRATKOZÁSOK  (JAVASOLT)  IDEJE: 

 

2010. április 26-27-én  (hétfőn-kedden)  7-17 óráig 
 
ELŐZETES INFORMÁCIÓK szerint a Telepi Óvodába járó 59 tanköteles 
gyermek közül 11 gyermek számára az iskolaérettség megállapítása érdekében  
a Nevelési Tanácsadótól kért vizsgálatot és szakvéleményt az óvoda, amelynek 
várható eredménye alapján 7 fő iskolába megy, 4 fő helyzete még bizonytalan, 
további 4 gyermek biztos nem megy még iskolába. Így a Telepi Óvodából  
várhatóan 50 gyermek megy az általános iskola első osztályába. 
 
A Nyitnikék Óvoda tanköteles korú gyermekeinek száma 64, ebből  15 
gyermek beiskolázása a Nevelési Tanácsadó  vagy szakértői bizottság 
véleményétől függ. A vizsgálatok (iskolaérettségi) jelenleg is folynak, 
szakvélemény még nincs az óvoda birtokában. Várhatóan a vizsgálaton 
résztvevők közül 10 gyermek, illetve további 12 gyermek szakvélemény nélkül 
marad még az óvodában.    
Így a Nyitnikék Óvodából az előzetes információk szerint 40-45 gyermekek 
megy a 2010. szeptember 1-jén iskolába.  
 

Fenti  adatok jelenlegi ismeretében a két óvoda tanköteles korú gyermekei 
közül várhatóan kb. 90-95 gyermek beiskolázására lehet számítani a 
2010/2011-es tanévben.  
 
A Polgármesteri Hivatal népesség nyilvántartása alapján születési adatok 
alapján 2010. évben tanköteles korú,  és iskolába menő budakalászi 
gyermekek létszáma: 123 fő 
 
 

Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 



 4

Határozati javaslat 
 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011-es nevelési 
és tanévre vonatkozó óvodai-iskolai beiratkozások idejét az alábbiak szerint 
határozza és hirdeti meg: 
 
 az óvodai beiratkozások 2010. április 26-27-én 7-17 óra között,   
 az általános iskolai beiratkozások 2010. március 29-30-án 8-18 óra 

között kerülnek megszervezésre. 
  
A felvételi eljárások során a  542/2008. (XII.16.) Kt. határozat  szerint kialakított 
felvételi körzethatárok alapján kell eljárni. 
 
Határidő: közzététel a beiratkozás napja előtt 30 nappal 
Felelős: Parlagi Endre polgármester és az intézményvezetők 
 
 
 
Budakalász, 2010. február 10.  
 
 
 

 Parlagi Endre 
  Polgármester
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Kedves Szülők! 
 

Tisztelettel meghívjuk  Önöket,  2010. április 14-én szerdán 
1800 órai kezdettel, a Kós Károly ÁMK-Faluház (Budakalász, 

Szentendrei út 9.) dísztermébe, a leendő óvodás gyermekek szülei részére 
szervezett összevont 

SZÜLŐI    ÉRTEKEZLETRE, 
 

amelyen tájékoztatást nyújtunk Önöknek az óvodai felvételek lehetőségeiről, 
jogszabályi előírásairól, az óvodai ellátás lehetőségeiről, az óvodai 
beiratkozásról.  Megismerkedhetnek a település óvodáinak vezetőivel, akik 
rövid tájékoztatást adnak Önöknek az óvodák működéséről. Személyes 
tapasztalatot pedig az óvodák által szervezett 

NYÍLT,  JÁTSZÓNAPOKON, 
az alábbi időpontokban személyesen gyűjthetnek tapasztalatot. 

 

Telepi Óvoda :     2010. április 23. péntek  9-11 óráig 
 

Nyitnikék Óvoda :    2010. április 24. szombat  9-11 óráig. 
 

Szeretettel várják a leendő óvodás gyermekeket és 
szüleiket az óvodák dolgozói. 

Az ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK IDEJE: 
2010. április 26-27-én, hétfőn-kedden 7-17 óráig 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, a szülő(k) és a gyermek lakcím kártyája.  

 
Budakalász  Polgármesteri Hivatal
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Kedves Szülők! 

 

Tisztelettel meghívjuk  Önöket,  2010. március 17-én szerdán 18 
órai kezdettel, a Kós Károly ÁMK-Faluház (Budakalász, Szentendrei 
út 9.) nagytermében tartandó, a leendő első osztályos gyerekek szülei 

részére szervezett, beiskolázással kapcsolatos 
 

SZÜLŐI    ÉRTEKEZLETRE. 
 
A tájékoztatón információt kapnak a beiskolázás törvényi 
szabályozásáról, a tankötelezettségről, az Önkormányzat 
fenntartásában működő két budakalászi általános iskola működéséről, 
a felvételi körzetekről. Az intézményvezetők bemutatják iskoláikat, 
megismerkedhetnek a leendő 1. osztályos tanító nénikkel. 
Fontos információkat kapnak az iskolák által szervezett délelőtti 
bemutató-nyílt órák időpontjáról, amelyeken betekintést nyerhetnek az 
iskolai élet mindennapjaiba. 
 

Budakalász Polgármesteri Hivatal
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ÓVODAI  ÉS   ISKOLAI   BEIRATKOZÁSOK 
rendje a  2010/2011-es  tanévre 

 
Az óvodai-iskolai körzethatárokat a 542/2008.(XII.16.)Kt. határozat 

szabályozza! 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK IDEJE: 
 

2010. március 29-30-án hétfőn-kedden  8-18 óráig 
 

A Polgármesteri Hivatal szervezésében 2010. március 17-én szerdán 18 órai kezdettel a 
Faluházban összevont szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a leendő első osztályos 
gyerekek szülei a tankötelezettség és iskolaérettség jogi szabályozásáról, megismerkedhetnek 
a város iskoláinak vezetőivel és a leendő első osztályos tanító nénikkel. Ezzel is 
megkönnyítve a gyermekek számára legkedvezőbb iskolaválasztást. 
A Faluházban megtartott szülői értekezletet követően kerül sor az iskolákban a nyílt, bemutató 
órákra,  foglalkozásokra, ahol a szülők betekintést kaphatnak az iskolákban folyó oktató-
nevelő munkáról, közösségi életről. 
 
 Szentistvántelepi Ált. Iskolában nyílt órák: 2010. március 19-én  pénteken  8 órától, 
 Kalász Suliban nyílt órák: 2010. március 23-án kedden 8 órától. 
 

ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK IDEJE: 
 

2010. április 26-27-én  hétfőn-kedden  7-17 óráig 
 

A Polgármesteri Hivatal szervezésében 2010. április 14-én szerdán 18 órai kezdettel az 
óvodába menő gyerekek szüleinek lesz összevont szülői értekezlet a Faluházban, melyen az 
óvodai beiratkozásokról, az óvodai nevelésről kapnak tájékoztatást és megismerkedhetnek a 
település két óvodájának vezetőivel.  

A szülői értekezleteket követően kerül sor az óvodákban és iskolákban a nyílt, bemutató 
foglalkozásokra/játszónapra, ahol a szülők betekintést kaphatnak az óvodákban folyó 
munkáról, közösségi életről. 
 Telepi Óvodában nyílt játszónap:  2010. április 23-án pénteken 9–11-ig 
 Nyitnikék Óvodában nyílt játszónap: 2010. április  24-én szombaton 9-11-ig  
 

! A beiratkozásokhoz szükséges dokumentumok, amelyeket a szülők feltétlenül 

hozzanak magukkal mind az óvodai, mind az iskolai beiratkozáshoz: 
 A gyermek születési anyakönyvi kivonata   
 A gyermek és szülő lakcímkártyája 
 Szülők munkaviszony igazolása  (a nem „óvodaköteles” korú gyermekek esetében és csak 

óvodai felvétel során !) 
 Diákigazolványhoz igazolványkép (csak iskolai felvétel estében !) 
 Óvodai és egyéb szakvélemény (csak iskolai felvétel esetében !) 
 

Budakalász Város Polgármesteri Hivatal 


