HÍRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményfenntartó döntésének megfelelően a Gárdonyi
Óvoda és tagintézményeibe a 2019/2020 nevelési évre az óvodások beíratására a következő
időpontokban és helyeken kerül sor:

2019. április 24. - 26. napokon 8-16 óra között.
Gárdonyi Óvoda (2484 Gárdony, Óvoda u. 25.)
Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája (2483 Gárdony, Posta u. 20.)
Gárdonyi Óvoda Dillilyési Tagóvodája (2485 Gárdony, Vörösmarty u. 1.)
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát.
Fontos, hogy a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és TAJ számát vigye magával.
Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése:
A Nemzeti köznevelésről szóló 201 l. évi CXC. törvény. (továbbiakban: Nkt.) alapján az
óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fövárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet
több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 3 1. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A
jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.
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 gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében
lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül,
ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául
használja és az ilyen ingatlan a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai
beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy erre következtetni lehet, abban az esetben a Nkt. alapján az
óvoda vezetőjének jogában áll igazolást kémi az életvitelszerű lakás tényéről.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott
időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező
felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású
óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli
felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát
megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a)
bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év
közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.
A nevelési év 2019. szeptember

l-től,

2020. augusztus 31-ig tart.

Az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele
vélemény alapján a szakértői bizottság kijelölése alapján történik.

Jogorvoslati

szakértői

lehetőség:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodavezetö az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2019.
május 28-ig írásban értesíti a szülőt.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében
a fenntartó nevében Gárdony Város Önkormányzat jegyzője jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az eljárást megindító kérelmet Gárdony Város Önkormányzat jegyzőjének címezve, de a
döntést hozó óvoda címére kell írásban benyújtani.
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