ELŐTERJESZTÉS
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. március 29-én tartandó ülésére
a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2017/2018. nevelési évre történő
beiratkozás rendjéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a fenntartó jogkörébe tartozik az óvodába történő jelentkezés módjáról és az
óvodai általános felvételi időpontról történő döntés. Mivel a Szajoli Tiszavirág Óvoda
Szajol Községi Önkormányzat fenntartásában működik, a Képviselő-testületnek, mint
fenntartónak joga döntést hozni.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
20. §-a határozza meg, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május
20-a között kerül sor. A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai
jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzé tenni a
saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kell
kezdeményeznie a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a
helyben szokásos módon.
A Rendelet 20. §-a alapján a fenntartói közlemény, hirdetmény az alábbi kötelező
elemeket kell, hogy tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,
az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezményekről,
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok
elérhetőségéről,
az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,
az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
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h)

i)

az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik
munkanap, valamint
a jogorvoslati eljárás szabályait.

A határozati javaslat alapján az óvodai beíratásra a 2017/2018. nevelési évre 2017.
április 24-től április 26-ig, 8,00 - 16,00 óra között kerül sor.
A Rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az óvoda igazgatója az óvodai
felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására
vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén, az óvoda vezetője, a döntésről értesíti
az előző óvoda vezetőjét.
Az óvodavezetői döntés, írásban történő közlésének javasolt határideje, 2017. május
19.
A jogorvoslat benyújtásának javasolt határideje, a döntés kézhezvételétől számított 15
nap.
A 2017. évi beiratkozás során az óvoda elsősorban azon gyermekek jelentkezésére
számít, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. illetve 2,5 életévüket.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot a melléklettel együtt elfogadni.

Szajol, 2017. március 20.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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Határozati javaslat
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017. (III. 29.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a 2017/2018. nevelési évre történő
óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szajoli
Tiszavirág Óvoda intézményben, a 2017/2018-as 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 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontját 2017. április 24-től április 26-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 2017. május 19-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
Kuczeráné Sipos Judit óvodaigazgató
Határidő: 2017. 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
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1. melléklet Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (III. 29.) határozatához

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATKOZÁS
a Szajoli Tiszavirág Óvodába
a 2017/2018. nevelési évre

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke 2017. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, továbbá a 2017/2018.
nevelési év során tölti be a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő Szajoli
Tiszavirág Óvodában:
1. A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2017. április 24-től 26-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 2017. május
19-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, 2017. március 20.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

