Tájékoztató az óvodai felvételről
az 2019-2020-as nevelési évre
Az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a
Közös Fenntartású Ugodi Óvoda és Mini Bölcsődébe
2019. április 29-én és 30-án 8.00 – 16.00 óra között kerül sor.
Beiratkozás helye:

Ugod, Klapka u. 2.
Az óvodakötelezettségről
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben
augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis
szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2019-2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek
beíratása kötelező.
Az ezen határnapig született gyermekek 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2016. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2020. szeptember 1-től
kezdődik.)
Az óvodai felvételről
A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési
törvény (Nkt.) 49.§. rendelkezik.
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 hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési
év során folyamatosan teljesíthető.
Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen
az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal –
igazolni tudja.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:





a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (Anyakönyvi Kivonat vagy Személyi Igazolvány)
a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek nevére kiállított személyi társadalombiztosítási kártya
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Felmentési lehetőségről
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra 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.

