Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-i
testületi ülésének 6. napirendi pontjához
Tárgy: Javaslat a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése
szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény,
amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti
fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet
több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében
folyik.
Az Nkt. az óvodai felvételről az alábbiak szerint rendelkezik:
„49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e
törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több
óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) * A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva
tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).”
A Rendelet az óvodai beiratkozás idejéről, valamint a fenntartó ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről
az alábbi szabályokat állapítja meg:
„20. § (Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó
az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a
fenntartó nem települési önkormányzat.
(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre
az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről
szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.”
A fentiek alapján, az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint, a 2020/2021-es nevelési évre a
beiratkozás idejét 2020. április 23. napján 8.00-12.00, 2019. április 24. napján 13.00-17.00 óra
közötti időtartamban, az óvodai felvételi körzetet Madocsa község közigazgatási területében
javasoljuk meghatározni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Baksa Ferenc s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (II.11.) határozata
a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozási rendjéről
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó
óvodai beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az óvodai beiratkozás időpontja, helye:
2020. április 23. (kedd) 8.00-12.00
2020. április 24. (szerda) 13.00-17.00
Madocsai Kölyökkuckó Óvoda (7026 Madocsa, Paksi út 19.)
2. Az óvoda felvételi körzete: Madocsa község közigazgatási területe.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodavezető
közreműködésével gondoskodjon a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§
(1a) bekezdés szerinti közzétételről.
Határidő: beiratkozással kapcsolatos közzététel: 2019. március 23.
Felelős: Baksa Ferenc polgármester
Szalai Andrásné óvodavezető

