HIRDETMÉNY
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodánkban a
2016/2017. nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
2016. április 27-28-29-én 8:00 órától – 18:00 óráig történik.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyerekeket, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3.
életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárás rendjére, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése szerint „Az óvoda a gyermekek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.” Ugyanezen paragrafus (2)
bekezdése értelmében 2015. szeptember 1. napjától három éves kortól kötelező az óvodai nevelésben
való részvétel.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben
való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésről a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. év II. törvény 247. § a)
pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai felvétel a gyermek harmadik életéve betöltése után kötelező, azonban felvehető, aki a
harmadik életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen
lakóhellyel, ezek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb óvodás
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
- integrált óvodai nevelés – sajátos nevelési igényű gyermekek számára – óvodánkban az alapító
okirat szerint folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak
alapján.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét 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.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő napjáig nyújtja
be kérelmét a intézmény vezetőjéhez, illetve az intézmény fenntartójához. A kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek
óvodai felvételét.

Amennyiben az óvoda köteles gyermek az óvoda kötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és az
óvodavezetőt.
Beiratkozáskor a szülő vigye magával a gyermekét, a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.
Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot és szülői nyilatkozatot szükséges kitölteni, amely letölthető
az óvoda honlapjáról.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó
határnapot követő 21. munkanap, azaz 2016. május 31.
Az intézményvezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
15 napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az intézmény fenntartójának címezve az
óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Miskolc, 2016. április 4.
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