Tájékoztatás óvodai beiratkozásról
Az Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltatónál a gyermekeket
(4096.Újtikos, Széchenyi tér 4.)
a 2021/2022-es nevelési évre 2021. május 3. – 4. napján (hétfő, kedd)
8.00 – 12.00 óra között lehet beíratni.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 8.§
(2 )bekezdése szerint,
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző
a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a
negyedik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
„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 lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, TAJ kártya,
- a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
Az óvodavezető 2021. június 03-ig írásban értesíti a szülőt – jogszabályban meghatározott
módon és formában – a felvételi eljárás eredményéről.
Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított
15 napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést:
- jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással
benyújtott kérelem, továbbá
- az óvoda felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
Újtikos, 2021. március 31.

Juhászné Magyar Erika
intézményvezető

