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ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 14. napján megtartásra kerülő ülésére
Az Újszász Városi Óvoda 2017/2018-as nevelési év beiratkozás időpontjának
meghatározásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2)
bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. 09. 01. előtt
születtek és még nem járnak óvodába.
A 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, 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 összefüggő eljárásról a beiratkozás
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz
közzé a saját honlapján, a közlemény vagy a hirdetmény közzétételét kezdeményezi a
fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon,
valamint tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot,
amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
1. az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,
2. az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
3. a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
4. az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezményekről,
5. az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
6. az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,
7. az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
8. az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap,
valamint
9. a jogorvoslati eljárás szabályait.

A 2017/2018-as nevelési évben a beiratkozás javasolt időpontja az Újszász Városi Óvoda
Intézményében: 2017. április 24-26. (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
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
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.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a következő
határozati javaslatot fogadja el:
HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2017.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat
Az Újszász Városi Óvoda 2017/2018-as nevelési év beiratkozás időpontjának
meghatározásáról
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében az Újszász
Városi Óvoda Intézménybe történő 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időpontjának
meghatározása érdekében az alábbi hirdetményt teszi közzé:

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS A 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVRE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2)
bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
köteles részt venni.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. 09. 01. előtt születtek és még
nem járnak óvodába.
Az Újszász Városi Önkormányzat által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontja:
2017. április 24. (hétfő) De: 800 – 1100 Du: 1400 - 1700
2017. április 25. (kedd) De: 800 – 1100 Du: 1400 - 1700
2017. április 26. (szerda)De: 800 – 1100 Du: 1400 - 1700
Beiratkozás helye: Újszász Városi Óvoda
5052, Újszász Bajcsy-Zs. út 16.
Tel.: 06-56/367-636

A beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók
A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.
 Be kell íratni minden gyermeket, aki 2017. 08. 31-ig betölti a 3. életévét, az Nkt.
értelmében a nevelési év kezdő napjától (2017. 09. 01-től) legalább napi 4 órát köteles
óvodai nevelésben részt venni.

 Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon
belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye
szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.
 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti (2018.02.28-ig) feltéve, hogy minden, a felvételis körzetben lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló
gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. §-a értelmében.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.
A beíratáskor be kell mutatni:
 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 A gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát.
 A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.
 A gyermek TAJ kártyáját.
 A gyermek oltási könyvét
 Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény).
 Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről.
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2017. 05. 26-ig értesíti a szülőt.
Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda intézményvezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv
jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.
Az óvoda nevelési év kezdete: 2017. 09. 01.
Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek átvétele.
A Képviselő-testület felhatalmazza az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Vezetőjét, hogy a
hirdetmény közzétételéről intézkedjen.
Felelős: Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető
Határidő: azonnal
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Újszász, 2017. február 6.
/: Molnár Péter :/
polgármester

