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HIRDETMÉNY
a 2019/2020-es nevelési évre felvételre történõ jelentkezés rendjérõl, valamint nyílt nap tartásáról.
Mélykút Város Önkormányzat a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 20.§-ának (1) és (1a)
bekezdése értelmében a 2019/2020-es nevelési évre felvételre történõ jelentkezések rendjével kapcsolatban az
alábbi hirdetményt teszi közzé:
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a
gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. Az EMMI rendelet 12. § (1) bekezdése
alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet megában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek
&ndash; az Nkt.-ben foglalt kivétellel &ndash; harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. A szülõ gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az
óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ három éves és annál
idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ &ndash; az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében
a fenntartó &ndash; a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem elõtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést
adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsõsorban abba
az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülõje dolgozik. A felvételrõl, átvételrõl az óvoda
vezetõje dönt. Ha a jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek számát, az óvodavezetõ bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülõk és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezetõ dönt.

A szülõ az óvodai nevelésben történõ részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat
által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott idõpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejéne
utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzõt.
A sajátos nevelési igényû gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban történik. A valamely
nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelése magyar nyelven történik.
Az óvoda felvételi körzetérõl szóló tájékoztatás:
Az Óvoda körzethatára Mélykút város közigazgatási területe.
A 2019/2020-as nevelési évre felvételre történõ jelentkezés idõpontja:
2019. április 23. és 24. napja 8.00 &ndash; 16.00 óra
A jelentkezés helye: I. számú Óvoda (6449 Mélykút, Petõfi tér 5.)
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy fenti két nap nyílt nap is egyben, a szülõk a gyermekekkel fenti napokon betekintést
nyerhetnek az óvodák életébe.
A 2019/2020-as nevelési év elsõ napja: 2019. szeptember 1.
A 2019/2020-as nevelési év utolsó napja: 2020. augusztus 31.
A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- továbbá a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- nem magyar állampolgárságú kiskorú beíratásánál a szülõnek igazolnia kell azt is, hogy a gyermek milyen
jogcímen tartózkodik Magyarország területén.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A kötelezõ felvételt biztosító óvoda vezetõje az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjét, ha a
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gyermeket az óvodába nem íratták be.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetõje az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó
döntését határozati formában közli a szülõvel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén
az óvoda vezetõje a döntésrõl értesíti az elõzõ óvoda vezetõjét. Az óvodavezetõ a döntésrõl legkésõbb 2019. május 22. napjáig
értesíti a szülõket.
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezetõ döntése ellen a szülõ a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül
eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetõnél. Az óvodavezetõ az eljárást megindító kérelmet az ügy összes
iratával együtt nyolc napon belül &ndash; elbírálás céljából - megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzõjéhez. Az ügyben a
fenntartó jár és hoz másodfokú döntést. A szülõ a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstõl
számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.
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