Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére
Előterjesztés Óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) b) pontjában meghatározottak
alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézményben az óvodába történő jelentkezés módjáról, a
nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
A hirdetmény jogszabálynak megfelelő tartalommal elkészített szövegét a melléklet tartalmazza.
A Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskolával, valamint a Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatójával az óvoda és bölcsődei beiratkozás
időpontja egyeztetésre került.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés kimondja, hogy a fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot
terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánoshalma Városban az
óvodákba történő jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2017. április 24 –április 28. napjáig
hétfő-péntek :
8.00 -16.00 óráig
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről az óvodák vezetőit értesítse,
valamint a beiratkozási időpontot tegye közzé.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. január 13.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- És Gyermekjóléti Központba történő
beiratkozás

2017. április 24- április 28-ig
hétfő - péntek :
800 - 1600 óráig
lesz, a Radnóti utcai óvoda (6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.

Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 gyermekorvosi igazolás
 a gyermek TAJ kártyája
 a gyermek oltási kiskönyve
Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelezzék, ha a kisgyermek
2017. október 1. és 2018. május 31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott
időpontban. 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 írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban
meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.
Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülő – a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében
eljárást indíthat.
A fenntartó, azaz Jánoshalma Város Önkormányzat Jegyzője (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el,
és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással
benyújtott kérelem tekintetében.

