FELHÍVÁS
- óvodai beiratkozásra és beiratkozási kötelezettségre Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makádi Hóvirág Óvodában a 2016/2017 nevelési évre az óvodai
beiratkozás az alábbiak szerint került meghatározásra:
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 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.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre öt éves korról három

éves korra változik: a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától. (2016. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2016. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja
be, szabálysértést követ el.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § 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. A napi négy órában
óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2016. április 27. (szerda) 7 órától 16 óráig,
Az óvodai beiratkozás helye:
Makádi Hóvirág Óvoda Makád, Rákóczi utca 40.
Borbély Ilona intézményvezetőnél
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
v a gyermek születési anyakönyvi kivonata
v a gyermek lakcímkártyája
v a gyermek TAJ kártyája
v a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makádi Hóvirág Óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai felvételét is biztosítja, valamint német nyelvű nemzetiségi nevelést is folytat a nevelési programja
alapján.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21. munkanapon belül, (május 27-ig) hoz döntést, és értesíti a
szülőket az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15
napos határidőn belül a szülők Makád község jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának)
átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
Jancsó Emőke s.k.
Makád Község Önkormányzat
jegyzője

