Hirdetmény
Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a fenntartó dönt az óvodába
jelentkezés módjáról, az óvodai felvételi időpontról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. ( VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről,
az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján.
Az Nkt. 2015. 09. 01-től hatályos rendelkezése értelmében, a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, napi 4 órában óvodai foglalkozáson
vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel rendelkező három éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő az óvodai nevelésben való részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.
A beíratási kötelezettség elmulasztása szabálysértésnek minősül!
Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem”nyomtatvány kitöltése
szükséges, melyet az óvodában lehet beszerezni.
A szülő szabadon választhat óvodát gyermeke képességének, érdeklődésének megfelelően,
saját nemzeti, vallási, világnézeti hovatartozására tekintettel.
Jelentkezni, beiratkozni a meghirdetett időpontban lehet a lakóhely szerinti illetékes
óvodában.
Az óvodai beíratás időpontja: 2016. április 20-21-22., 8-16 óráig.

Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok:
- óvodai felvétel iránti kérelem
- a gyermek személyi azonosítója
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek TAJ száma

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleményének másolata
- a beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- tartós betegségről szóló igazolás (ha van)
- óvodai étkezési térítési díj csökkentésére vonatkozó dokumentumok, igazolások
A gyermeket abba az óvodába kell felvenni, amely településen életvitelszerűen lakik.
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt.
Az óvodavezető a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással
írásban értesíti a szülőket 2016. május 20-ig.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati
formában közli a szülővel.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást megindító
kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjénél.
Az óvoda vezetője a megindított kérelmet nyolc napon belül elbírálás céljából a fenntartó
önkormányzat jegyzőjéhez megküldi.
Az ügyben a fenntartó jár el és hozza meg döntését.
A nevelési év első napja 2016. szeptember 1. Az új gyerekek fogadása a nevelési év első
napjától folyamatosan történik.
Ezen a napon történik az addig bölcsődében elhelyezett óvodába felvett gyerek átvétele is.
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