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A gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási 

szabályok 

83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló 

szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai, iskolai, kollégiumi felvételével, az óvodai, tanulói 

jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, a gyermek, tanuló fejlődésével, 

tanulmányi előmenetelével kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, továbbá 

minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja. 

 

(3) Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda, 

iskola, kollégium írásban értesíti a szülőt, ha a gyermeket, a kiskorú tanulót törölte a 

nyilvántartásából. 

(4) A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a 

kérelmet részben vagy egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, tanulóra 

hátrányos döntést, vagy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés határozatba foglalását. 

 

(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti. 

 

(6) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül 

(15 nap) nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem 

benyújtásáról lemondtak. 

 

Határozat tartalmának jogszabályi háttere: 

20/2012.EMMI 

85. § (1) A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell 

a) a nevelési-oktatási intézmény 

aa) nevét, 

ab) székhelyét, 

b) az iktatószámot, 

c) az ügyintéző megnevezését, 

d) az ügyintézés helyét és idejét, 

e) az irat aláírójának nevét, beosztását és 

f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A 

határozatnak a rendelkező részben és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell 

a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 

d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. 

25. A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok 

37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – 

jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. 

(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása 

(a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást 

indíthat. 

 

 



Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva 
 

 

 

 

A nevelési-oktatási intézmény  neve                                          

székhely     

Tel.: 

E-mail:                                                                              

 

 

 

iktatószám 

ügyintéző  

 

 

Tárgy: döntés óvodai felvételről 

 

 

 

DÖNTÉS (MINTA - ÓVODAI) 

 

 

Alulírott ………...................(név), a ……………………………….Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője , a  Hubacsek Mártonné szülő /cím: Kiskovácsi Labrador u.14. sz./ által 

benyújtott óvodai felvételi kérelme alapján hozott döntésem értelmében - gyermeke, Huba-

csek Zénó /szül.: 2013.május 22. , cím: Kiskovácsi Labrador u.14. sz./  - intézményünkbe  

2016. ……. napjától felvételt nyert. 

 

 

……………………….., ………(év),…………..(hó),……(nap) 

 

 

                                                 körbélyegző           ……………………………………………… 

                                                                                          intézményvezető 
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A nevelési-oktatási intézmény  neve                                          

székhely     

Tel.: 

E-mail:                                                                              

 

 

iktatószám 

ügyintéző  

 

 

Tárgy: óvodai felvétel elutasítás 

 

 

HATÁROZAT (MINTA - ÓVODAI ) 

 

Alulírott ………...................(név), a ……………………………….Óvoda és Bölcsőde in-

tézményvezetőjeként , az Nkt. 8.§ és a 20/2012.EMMI rendelet 49.§ (1),(2) bekezdése alap-

ján hozott határozatom az, hogy Hubacsek Mártonné szülő /cím: Kiskovácsi Labrador u.14. 

sz./ gyermeke, Hubacsek Zénó/szül.: 2013.május 22. , cím: Kiskovácsi Labrador u.14. sz./ 

óvodai felvételi kérelmét elutasítom. 

Indoklás: A gyermek lakóhelye nem az intézmény körzetébe tartozik, szabad férőhely hiá-

nyában nem tudjuk teljesíteni a szülő kérését. 

Határozatom elleni fellebbezésre a határozat átvételétől számított 15 napon belül van lehető-

ség az intézmény fenntartójánál (a fenntartót lehet nevesíteni).. 

 

……………………….., ………(év),…………..(hó),……(nap) 

 

                                                           körbélyegző       ……………………………………………… 

                                                                                              intézményvezető 

 

Magyarázó megjegyzés: ha olyan határozatot kell hozni, ahol a határozat alapja a 

mérlegelés, akkor nem jogszabályra kell hivatkozni, hanem a mérlegelésnél figyelembe vett 

szempontokat kell a határozatba belefoglalni. 
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A nevelési-oktatási intézmény  neve                                          

székhely     

Tel.: 

E-mail:                                                                              

 

 

iktatószám 

ügyintéző  

 

 

Tárgy lehet pl.: óvodai jogviszony megszűnése 

 

 

ÉRTESÍTÉS (MINTA - ÓVODAI ) 

 

Alulírott ………...................(név),mint a ……………………………….Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője értesítem Önt, hogy gyermeke, Kucsovics Márton (szül.: 2010. május 21.) 

óvodai jogviszonya 2016. augusztus 31-én megszűnik. 

 

  

……………………….., ………(év),…………..(hó),……(nap) 

 

                                                           körbélyegző       ……………………………………………… 

                                                                                                    intézményvezető 

 

 


