/2019. (II. 13.) számú határozat melléklete

KÖZLEMÉNY
A 2019. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Tisztelt Szülők!
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről
való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
A 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratásának - időpontja

2019. május 15. (szerda) 8.00-14.00
2019. május 16. (csütörtök) 10.00-16.00
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Nézsa Gyermeki
Csodakert Óvodában (2618 Nézsa Szondi út 48.)
Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2019/2020. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak
alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
 amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló
 szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
 gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2016. augusztus 31-ig születtek.
Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy előfelvételisként
előjegyeztessék a 2016. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!
Az intézmény Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)
Az óvoda Nézsa település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.
Értesítés a döntésről:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem
elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi
kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással
értesíti a szülőt.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2019. június 16.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről
értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől,
ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az
óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt.
37.§ (1-3); 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Nézsa, 2019. február 13.
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