HIRDETMÉNY
A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ
ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL
Újtikos Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik
életévét 2022. augusztus 31-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodában az óvodai
beiratkozás az alábbiak szerint történik:
Az óvodai beiratkozás időpontja és helye:
2022. május 02 - május 03. /hétfő, kedd/ 8.00 és 12.00 óra között
Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató, 4096. Újtikos, Széchenyi tér 4.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése 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 szülő – tárgyév
április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a
felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodába felvehető az a gyermek 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 gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
TAJ kártya,
• A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, ha van ilyen,
• A gyermek esetleges betegségét igazoló orvosi szakvélemény.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2022. június 2-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az
óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján 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.
Újtikos, 2022. március 30.
Takács József
polgármester

