Közlemény a Galamboki Mesevár Óvodába való
beiratkozásról a 2019-2020. nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

az óvodai beiratkozás időpontja a 2019/2020 nevelési évre:
2019. április 23-24. (kedd, szerda).
Az óvodában ezeken a napokon 8.00–16.00 között fogadják a szülőket.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
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.
Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik
életévét.
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül - 2020. március 1ig - betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év
augusztus 31-éig tartó időszak.
Az óvoda kötelező felvételi körzete: Galambok, Zalaszentjakab községek területe, mely az
alapító okirat szerint biztosítja az integrált nevelés feltételeit a sajátos nevelési igényű
gyermekek számára.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:
a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,a gyermek TAJ kártyáját
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy
szülők nyilatkozata),
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 18-ig értesíti a szülőket. A
felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.
-

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 2019. augusztus 31-ig
a harmadik életévét betölti, 2019. szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben
köteles részt venni. Ebből adódóan – a családi napköziben vagy bölcsődében maradó
gyermekek, valamint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével - minden
hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába.
Ennek elmulasztása
szabálysértési
eljárást
von
maga
után.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az
ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is
teljesítheti, amennyiben
óvodapedagógus
foglalkozik
a
gyermekekkel.
A gyermek bölcsődében maradhat annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben
a negyedik életévét betölti, amennyiben a bölcsőde orvosa nem javasolja az óvodai elhelyezést.
A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint
illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentheti
a
kötelező
óvodába
járás
alól.
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – az óvoda vezetői és védőnői javaslattal 2019. május 2-ig Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez nyújtható be,
melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A
felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.
A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a
fentiekben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása,
sajátos
helyzete
indokolja.
A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2019. május 18-ig köteles arról írásban
értesíteni a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.
Galambok, 2019. április 12.

Bertók Ferenc
Társulási Tanács elnöke

(2)31 A szülő - a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a (2a)
bekezdésben foglaltak kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján
kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, ha 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 napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
(2a)32 Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam
kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a
szülő 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.
(2b)33

