HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31.-ig

betölti, valamint a 2017/18. nevelési év során betölti a 3. életévét (az
utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő
Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvodában
a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2017. április 24.-én
8.00-16.00 óra között lesz.
A beíratás helye: Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda

Hevesvezekény Fő út 62.
Az óvoda felvételi körzete: Hevesvezekény
2015. szeptember 01.-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti
köznevelési törvény. NKt. 95. § (7) bek.
(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – 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.” NKt. 8. §

Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a
körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Óvodába a gyermeket 3. életéve
betöltése után lehet felvenni.
Felvehető, 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 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében
lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
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.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén
nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező
gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
o a gyermek Születési Anyakönyvi Kivonatát
o a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyáját
o a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
o gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen).
o

amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határo-

zatot.

o a sajátos nevelési igényű gyermek óvodába való felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt 2017.
május 31-ig.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet
Hevesvezekény Község Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban, írásban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül a gyermek
magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hevesvezekény, 2017.03.10.

