ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Telki Község Önkormányzata által fenntartott óvodai
intézményében a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás ideje:

2018. május 02. (szerda)

8- 17 óráig,

2018. május 03. (csütörtök) 8- 17 óráig,
2018. május 04. (péntek)

8- 17 óráig.

Beiratkozás helye: Telki Óvoda
Telki, Harangvirág u.3.

2018. szeptember 01-től

ÓVODAKÖTELES
az a kisgyermek, aki
2018 augusztus 31-ig betölti a 3. életévét!
Az augusztus 31. után születettek a 2019/2020-as nevelési évben 2019. szeptember 01-től
lesznek óvodakötelesek!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•
•
•
•
•
•
•
•

a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek TAJ kártyája,
a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány (lakcímkártya),
a szülő személyi igazolványa,
a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány (lakcímkártya).
nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).
sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői vélemény
akinek van lehetősége, kérjük töltse le a honlapon található „ÓVODAI
JELENTKEZÉSI/ADATLAPOT” és „ANAMNÉZIS” dokumentumokat, és kitöltve
hozza magával, vagy küldje el e-mailben az ovoda@telki.hu címre.

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

A Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 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
(Nkt. 8. § (1).)
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek
felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma
lehetővé teszi - folyamatosan történik.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.
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.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett 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 a Telki Óvoda ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
különleges bánásmódot igénylő: beszédfogyatékos, nagyothalló, gyengén látó, mozgáskorlátozott és egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó
határnapot követő huszonegyedik munkanap: 2018. június 05.
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 2018/2019. nevelési év első napja: 2018. szeptember 03. (hétfő). A nevelési év utolsó napja: 2019. augusztus
31.

