FELHÍVÁS AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL A 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVRE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik. Az óvodákban a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 72. §
(2) bekezdése értelmében a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti
hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Hány éves kortól kötelező az óvodába járás?
A törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, azaz ebben az
évben 2017. szeptember 1-től legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. A szülő az óvodai
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

A beiratkozás időpontja: 2017. május 2-5.
A beiratkozás a szabadon választott óvodában történik, a beiratkozás részleteiről az érintett óvodában tájékozódhatnak!

A kötelező felvételt biztosító óvoda
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

Mi minősül életvitelszerű ott lakásnak?
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Mit kell a beiratkozáskor bemutatni?
➢
➢
➢

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagy anyakönyvi kivonatot,
a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy az alábbi feltételekkel rendelkezik:
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett
jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a szülőket 2017. június 5. napjáig értesíti. A szülő - amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján
az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét
elutasító döntés közlése minden esetben írásban, határozati formában történik.

Jogorvoslat az óvodai döntés ellen
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat az
óvodavezetőnél. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre való hivatkozással benyújtott kérelem esetén.
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
Az integrált nevelést vállaló óvodák a hatályos alapító okiratukban felsorolt fogyatékossági típussal rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekeket
fogadják a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, április 20-áig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. A jegyző – az óvodavezető,
valamint védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 2017/2018. nevelési év kezdő
napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja. Ha a szülő egyházi, magán, nemzetiségi önkormányzati vagy állami – tehát nem 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. Az óvodába már beíratott gyermek szülője a fenti eljárás
szerint április 20-ig, illetve a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, továbbá a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év során kérheti a gyermek óvodai felvételét.

Mi a teendő, ha a család külföldre költözik?
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb május 22-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az első foglalkozási nap – a nevelési év első napja: 2017. szeptember 1.
Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek átvétele is. Az óvodák nyári zárva tartásának idejéről az érdeklődők az
önkormányzat, valamint az óvodák honlapjairól tájékozódhatnak.

