2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás
KÖZLEMÉNY
A 2019. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Tisztelt Szülők!
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről,
az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határ idejéről az alábbi közleményt tesszük
közzé.
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője intézményében 2019/2020. nevelési évre
történő óvodai beiratkozás
IDŐPONTJA:
2019.05.14. – 05.15.-ig.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik Szakmár
Község Óvodája épületében (Szakmár, Mátyás k. u. 33/A.) naponta 8-16 óráig.
Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2019/2020. nevelési évre a jogszabályban
megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt
az óvoda vezetője.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
A nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
 amennyiben a gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
szóló szakvélemény, beilleszkedési-tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló
szakvélemény,
 az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós
betegségről,
 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba
lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozásokon kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek,
és még nem jártak óvodába.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent
megjelölt időpontban és helyszínen.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1) bekezdés értelmében az
óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik
életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az intézményünk az Alapító Okirat alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, integrálható autizmus spektrum zavarral /súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral/ küzdenek.)
Az óvoda Szakmár és Újtelek község közigazgatási területéről, férőhely esetén más település
közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdés értelmében, a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozások vesz részt. A
jegyző 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 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet 20. § (2a) bekezdése értelmében az a szülő, aki az Nkt.
8. (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, az az óvodai beiratkozás időtartam kezdő napjáig, azaz 2019.05.15.-ig nyújtja be
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz,
továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem
a települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda
fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
FONTOS tudnivaló:
A külföldön levő óvodaköteles korú gyermek szülője köteles a beiratkozás idejének utolsó
határnapját, azaz 2019.05.15-át követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértési törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődést
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a

tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben,
és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője- a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal
összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot,
óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, a
gyermekjóléti szolgálatot is. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat, az óvoda
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel
meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit
szolgáló feladatokat.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012.évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján óvodai
nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.
Értesítés a döntésről:
Az óvoda vezetője az óvoda felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem
elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában
meghozott döntés közlésének határnapja 2019. május 30.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a
döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének
megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt
nyert vagy felvétele elutasításra került.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a
jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felül bírálati kérelmet nyújthat be. Az
óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3); 38.§ a fenntartó jár el és hoz másodfokú
döntést.
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