HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS
a Szajoli Tiszavirág Óvodába
a 2015/2016. nevelési évre
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke
2015. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, továbbá a 2015/2016. nevelési év során tölti be a 3.
életévét, hogy a fenntartásában működő Szajoli Tiszavirág Óvodában:
1. A 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2015. május 11-től 15-ig (hétfőtől péntekig) 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 2015. május 29-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.

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, 2015. február 12.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

