HIRDETMÉNY
óvodai felvételről a 2019/2020-as nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)
bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint
a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell
részt vennie.
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 annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (III.28.) KT határozata
alapján az óvoda felvételi körzete Szegvár nagyközség közigazgatási területe.
A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a
gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A
szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló rendelet) 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szülő az óvodai
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni
az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott
időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat fenntartásában működő
Kurca-parti Óvodába
történő beíratás időpontja:
2019. április 24. (szerda)
2019. április 25. (csütörtök)
Az óvodai beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosító
igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyazonosító
igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, gyermek TAJ-kártyája.
A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy
milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
Sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és
rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelmek elbírálásáról szóló döntését írásban közli a
szülővel 2019. május 16. napjáig.
Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a
továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az ügyben a
fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján az óvodai nevelésben való
részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén a szülő vagy törvényes
képviselő
„a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt
álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő
foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai
foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet
mulaszt,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési
felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.”
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