
H I R D E TM É N Y

a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Petőfiszállás Község Önkormányzata, mint fenntartó 62/2018. (IV.06.) ÖKT. számú
határozatával a Petőfiszállási Csicsergő Óvodára vonatkozó óvodai általános felvétel időpontját,
továbbá a felvétel módját az alábbiak szerint határozza meg:

Az Óvoda felvételi körzete Petőfiszállás Község közigazgatási területe.

Óvodai általános felvételi időpont:
2018. május 15. (kedd) és 16. (szerda) 8.00-16.00 óráig

Helye: Petőfiszállási Csicsergő Óvoda, 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 8.

A fenntartó a felvétel módját a nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal határozza meg. A törvényes képviselő a
gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen, jelen hirdetményben
meghatározott dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti.

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.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése
után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek
felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy 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.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1-je előtt születtek,
és még nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelező azzal a felhatalmazással
együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti,



felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja (Nkt. 8. § (2)).

Felmentésre irányuló kérelmet a szülő az óvodai beiratkozás időtartamának kezdő
időpontjáig (Rendelet 20. § (2 a)) – azaz 2018. május 15-ig –, óvodai jogviszonnyal már
rendelkező gyermek esetében a nevelési év során (Rendelet 20. § (2 b) terjeszthet elő.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2018. május 30-ig írásban értesíteni a
jegyzőt (Rendelet 20. § (2)).

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és az
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben a szülő előzetesen köteles
értesíteni az illetékes jegyzőt (Rendelet 20. § (2)).

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
- a gyermek oltási könyve

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2018. június 15-ig.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az
óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával nyolc napon belül –
elbírálás céljából – a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó
jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú
döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja
értelmében szabálysértést követ el.

Petőfiszállás, 2018. április 14.

Petőfiszállás Község Önkormányzata
Mint fenntartó


