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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. március 4-i rendkívüli

ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.3 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20.* (1) bekezdése
értelmében az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefliggő
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt
vagy hirdetményt tesz közzé a Saját honlapján, közlemény vagy hirdetmény közzétételét
kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben
szokásos módon.

Az EMMI rendelet 20. (1/a) bekezdése értelmében a fenntartói hirdetmény tartalmazza:
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
b) az óvodai beiratkozás időpontj ának megbatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb
a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
i) ajogorvoslati eljárás szabályait.

A 2015/2016-os nevelési évben a beiratkozások javasolt időpontja Mezőberény Város Óvodai
Intézményében: 2015. április 20-21. (az időpont az intézményvezetővel egyeztetve lett).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben, vagy hirdetményben
meghirdetett időpontban.



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése alapján „Az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen ... lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és aimál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai
Intézményébe történő 2015/2016-os nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé:

„ÓVODAI BEIRÁTKOZÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2015/2016. nevelési évre
vonatkozóan:

2015. április 20. (hétfő) 08,00 órától 17,00 óráig,
2015. április 21. (kedd) 08,00 órától 17,00 óráig.

A beiratkozáshoz szüksé2es dokumentumok:
— a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
— a gyermek TAJ kártyája,
— orvosi igazolás,
— a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány,
— a szülő személyi igazolványa,
— a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése alapján „Az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.”

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül
betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja
az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét
teljesítetni tudja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő
8. (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozásokon vesz részt.

A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek hároméves korától annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettséget
családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást
nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt



szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos
alapprogramjában foglalt követelményeket.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett (5 éves) gyermeket a fent idézett jogszabály szerint az
óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247, a) pontja alapján szabálysértést
követ el.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Mezőberény városában
- integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat

szerint valamennyi Önkormányzati fenntartású óvodában folyik, a Sajátos nevelési
igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján - a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4 25. pontja szerint — ellátja:

különleges bánásmódot igénylő:
V mozgásszervi fogyatékos,
V értelmi fogyatékos (enyhe)
V egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő,
V beszédfogyatékos gyermekeket.

- szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés Mezőberény Város Ovodai
Intézményének Nefelejcs Tagóvodájában vehető igénybe (Mezőberény Kodály u. 8.),
az óvoda felvételi körzete Mezőberény Város közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A beiratkozás helye:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Mezőberény Liget tér 5.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete”

A Képviselő-testület felhatalmazza Kissné Wagner Mária Intézményvezetőt, hogy a

hirdetmények közzétételéről intézkedjen.

Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető
Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2015. március 2.
L

.ittIyasne dr. bali Hennetta
aljegyző




