Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. (III. 31.) határozata
a Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a 2016/2017. nevelési évre történő óvodai
beíratkozás időpontjának meghatározásáról
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szajoli Tiszavirág
Óvoda intézményben, a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontjáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda
intézményben a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját 2016.
április 25-től április 27-ig, 8,00 – 16,00 óra közötti időtartamban határozza meg.

2.

Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi,
átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2016. május 20-ig értesíti a szülőket. A döntés
ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a fenntartóhoz.

3.

A Képviselő-testület az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.

4.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon gondoskodjon a
hirdetmény kifüggesztéséről, továbbá felhívja az óvoda megbízott igazgatóját, hogy
gondoskodjon a határozat és a hirdetmény szövegének az óvoda honlapján történő
megjelentetéséről is.

Felelős:

Dr. Bartók László jegyző
Bari-Nagy Lajosné mb. igazgató

Határidő: 2016. május 30.
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Dr. Bartók László jegyző
3./ Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király út 70.
4./ Irattár
K.m.f.

Szöllősi József sk.
polgármester

A kivonat készült: 2016. április 1.
A kivonat hiteléül:
Kelemen Tímea
előadó

Dr. Bartók László sk.
jegyző
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1. melléklet Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (III. 31.) határozatához

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATKOZÁS
a Szajoli Tiszavirág Óvodába
a 2016/2017. nevelési évre

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke 2016. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, továbbá a 2016/2017.
nevelési év során tölti be a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő Szajoli
Tiszavirág Óvodában:
1. A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2016. április 25-től 27-ig (hétfőtől szerdáig) 8,00 - 16,00 óra
2. A beíratás helye:

Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király út 70.

3. Az óvoda felvételi körzete:

Szajol község közigazgatási területe. (A betöltetlen
óvodai férőhelyek erejéig a környező települések
közigazgatási területe.)

4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány.
5.

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség kibontakoztató
felkészítését, integrációs nevelését és oktatását, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését és ellátását biztosítja az alapító okiratban
erre vonatkozóan megjelöltek szerint.

6.

A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvoda igazgatója 2016. május
20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

7.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjéhez. A kérelmet
írásban, az óvoda igazgatójánál kell benyújtani. A jegyző a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Ktv.) 38. § (1)
bekezdés alapján a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
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8.

A Ktv. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a 3. életévét a felvételétől 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.

9.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján 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.

Szajol, 2016. március 31.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

