HIRDETMÉNY
Óvodai beiratkozásról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Kötegyán Község Polgármesterének a 16/2021. (III.29.)
határozata alapján Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha
Intézményében az óvodáskorú gyermekek 2021/2022. nevelési évre történő
beiratkozására

2021. május 3-án és május 4-én
9.00 és 15.00 óra között kerül sor.
A fent jelzett időpontban kell beíratni azokat a gyermeket, akik a 3. életévüket 2021.
augusztus 31. napjáig betöltik, és nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal.
„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”
(Nkt.8§ (2)).
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 ha a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(Nkt. (1-2)).
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.
(Nkt. 49§ (1))
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
(3) Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
A beiratkozás történhet személyesen vagy elektronikus úton.
Személyesen előre egyeztetett időpontban történik a beíratás. Időpontot az óvodában,
munkaidőben a beíratás előtti héten, a 66/278-407 telefonszámon lehet kérni. Elektronikus
úton történő beiratkozás az ovoda@kotegyan.hu vagy az ovodakotegyan@gmail.com e-mail
címen történik. Ez esetben a beíratáshoz szükséges dokumentumokat a nevelési év első napján
kell bemutatni.
A beíratáshoz a szükséges dokumentumok:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcím kártyát,
 a gyermek TAJ kártyáját,
 a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, ill. lakcím kártyáját,
 sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás,
szakértői vélemény),



amennyiben jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, az ezt igazoló gyermekvédelmi
határozatot.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele
Óvodánk fogad integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermeket is.
Óvodánkban nemzetiségi óvodai nevelés is folyik, nevelési forma: magyar nyelvű
roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás.
Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól:
A szülő - tárgyév május 25. 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, 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 rendelhető ki. (Nkt. 8. § (2)).
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint
szabálysértést követ el.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2021. június 3-ig (EMMI rendelet
20/2012. 20§ (1a-h)).
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított
tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél. (Nkt.37.§ (2)).
Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3) bekezdései, valamint 38.§-a alapján a
fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés
jogszerűségét vizsgálja.
Mindenkit szeretettel vár az óvoda nevelőközössége!

Kötegyán, 2021. március 29.
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