HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás, a Gyermelyi Kippkopp
Napközi Otthonos Óvodába (2821 Gyermely, Iskola u. 12.)
2019. április 29-én (hétfő), április 30-án (kedd) és május 2-án (csütörtök)
800-1600 óra között lesz.
Kötelező beíratni azt a gyermeket aki:
2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Előjegyzésbe vesszük azokat a gyerekeket, akik:
2019. december 31-ig betöltik a 3. életévüket
Az óvodavezető a férőhelyek ismeretében dönt a gyermekek felvételéről. A döntés
eredményéről a szülőt 2019. június 4-ig írásban értesíti. Az óvoda biztosítja a
sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét is. Az óvoda döntése ellen a szülő
eljárást megindító kérelmet nyújthat be, a közléstől számított 15 napon belül az
óvodavezetőhöz, aki az ügy összes iratával együtt a kérelmet megküldi Gyermely
Község Önkormányzatának.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
- a szülő személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya)
- nem magyar állampolgár, kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia
kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon
- sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és a
rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
- a gyermek TAJ kártyája
A Gyermelyi Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete:
Gyermely Község közigazgatási területe.
Kókai Rita s.k.
polgármester

Kivonat a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletből:
Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése:
20. § (1) 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.
(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy
hirdetményben meghatározott időpontban. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. § (2) alapján 2015. szeptember 1-vel lép hatályban a 3 éves gyermekek kötelező
óvodába íratása.
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.
(3) Az óvodai beiratkozáskor 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.
(4) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést
megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt,
továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül
értesíti az előző óvoda vezetőjét is.
(5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint
megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem
íratták be.
(6) Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át,
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény
felvételi körzetében van.
(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal
határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
(8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat,
további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda
törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya a (2)
bekezdés szerint megszűnt.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése
esetén
247. § Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését 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 mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.

