HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Madocsa Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik
életévét 2022. augusztus 31-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodában az óvodai beiratkozás
az alábbiak szerint történik:

1. Az óvodai beiratkozás időpontja:
2022. április 20. (szerda) 08.00 -12.00 óráig
2022. április 21. (csütörtök) 13.00 - 17.00 óráig
2. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozásra vigyék magukkal az alábbi okmányokat:
a) gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
b) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
c) a gyermek TAJ kártyáját
d) a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
3. Óvodakötelezettség:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15.
napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő
esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik
életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv)
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő,
továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbetegszakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos
rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után
is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.”
A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A
felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.
A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját (május 20.) követő
15 napon belül írásban értesíteni Oktatási Hivatalt és előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

4. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés 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.
5. Felvehető gyermekek:
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében
található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első
határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely
körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába
jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a

felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. 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 bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.
6. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítja.
Az alapító okirat szerint az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői
véleményt.
Az óvoda alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat.

7. Az óvoda felvételi körzete:
Madocsa Község közigazgatási területe.
8. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről:
Az óvodavezető 2022. május 31-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek a
felvétel tárgyában meghozott döntését. A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus
elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai
felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
9. A jogorvoslati eljárás szabályai:
A jelentkezés elutasítása esetén az óvodavezető döntésének kézhezvételétől számított 15 napon belül
lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet az óvodához kell benyújtani, de a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez kell címezni.
Kérem a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő
beíratásáról.

