HIRDETMÉNY
2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Tisztelt Szülők!
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

1. Beíratás időpontja:
A 2015/2016. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
beíratása
2015. április 20. (hétfő) 8:00 – 16:00
2015. április 21. (kedd) 8:00 – 16:00
2. A beíratás helyszínei:
Székhelyintézmény:
Fácánkerti óvodai csoport:

7132 Bogyiszló, Petőfi u. 16.
7136 Fácánkert, Árpád u. 34.

3. Az óvoda felvételi körzete: Bogyiszló, Fácánkert közigazgatási területe
4. Beírathatók azon gyermekek, akik:
– 2015. augusztus 31. napjáig, vagy 2015. december 31. napjáig betöltik a harmadik
életévüket,
– 2016. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is
ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.
5. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája,
– a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
– sajátos nevelési igényú gyermek esetén a szakértői vélemény,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az arról szóló határozatot,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.
4. A beíratással kapcsolatos fontos információk:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)
bekezdése értelmében „az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi
kérelme teljesíthető.”
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy:
– a törvény szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év első napjától (szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni,

– és 2015. szeptember 1-től, a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31-ig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre
vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző – az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével – a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
– Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül, írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt vagy
óvodavezetőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha a gyermeke már óvodai jogviszonyban
áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt vagy óvodavezetőt.
– A szülő gyermekek felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek
felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma
lehetővé teszi – folyamatosan történik.
Mindezen alapján az óvodai felvételre azokat a szülőket várja az óvoda, akinek
gyermeke 2015-ig betölti a harmadik életévét.
Azon gyermekek számára, akik 2015. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, óvodai
felvételi kérelmüket jelezzék ugyanebben az időpontban az intézményben, és óvodai
felvételükről a jogszabályokban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az
óvoda vezető.
– az óvodai felvételről az óvodavezető írásban értesíti a szülőt 2015. május 21. napjáig.
– A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. A kérelmet írásban,
az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet
elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési
intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
– az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül az egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartászavarral)
küzdő gyermekek ellátására terjed ki.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Bogyiszló, 2015. március 26.
Dr. Varga Katalin
jegyző

