Mit kell tudni a 3 éves kortól kezdődő kötelező óvodáztatásról?
Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről.
2015. szeptember 01-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 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 köteles részt venni, melynek
teljesítéséért a szülő felelős.
Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
A szülő kérelmére a jegyző, 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 felmentési kérelmet a körzetileg illetékes óvodában kell kezdeményezni.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott
óvodában lehet.

A beíratás időpontja:

2018. május 9-10-11.
szerda-péntek: 08-16-ig
A beíratáskor be kell mutatni
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy
milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és
rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg
ahol a szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az
óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó
indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – 30 napon belül értesíti a szülőket.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.
A 2018/2019-es nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első
munkanapjától történik. A nevelési év első munkanapja: 2018. szeptember 3. (hétfő)

