Szigetszentmárton Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2318. Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Tel.: 06-24-456-325, fax.:24-456-312
e-mail: jegyzo@szigetszentmarton.hu

Ügyiratszám: I. /180 - 4 / 2020.
Törvényességi szempontból
ellenőrizte és jóváhagyta:
P.H.
Dr. Cseh Balázs
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 18. napi rendes, nyilvános testületi ülésére

TÁRGY

5.)

A Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvodába a
2020/2021. nevelési évre szóló beiratkozás

ELŐTERJESZTŐ

Veres Lórándné intézményvezető

KÉSZÍTETTE

Dr. Cseh Balázs jegyző

MEGHÍVOTTAK

-

MELLÉKLETEK

-

Beiratkozásról szóló felhívás

TÁRGYALÁS MÓDJA

nyílt ülésen

DÖNTÉSHOZATAL

egyszerű szótöbbséggel

2

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a
fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról az óvodai általános felvételi időpontról. A nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet (továbbiakban R.) 20.§-a rendelkezik
az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.
A R. 20. § (1) bekezdése alapján 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
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a
fenntartó nem települési önkormányzat.
A R. (1a) bekezdés értelmében a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az
alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, g) az óvoda
felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.
Az intézményvezető asszony egyetértésével a fentiek értelmében a 2020/2021-as nevelési évre – mindazon
gyermekek beiratkozására, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket – a következő
időpontot javaslom:
Az óvodai beíratás időpontja: 2020. április 27-28. között 8.00-17.00 óráig lesz .
Helyszíne: Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda (2318 Szigetszentmárton Ráckevei út 13.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. március 10.
Bencs Tamás
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
A 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás
időpontjának meghatározásáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda 2020/2021. nevelési évre
szóló beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
A beíratás időpontja: 2020. április 27-28. között 8.00-17.00 óráig
Helyszíne: Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda (2318
Szigetszentmárton Ráckevei út 13.)
Az óvodába történő jelentkezés módját meghatározó fenntartói
hirdetményt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény
helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Felelős:
Határidő:

Dr. Cseh Balázs jegyző
2020. március 31.
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Melléklet:

Óvodai beiratkozás
Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvodába a 2020/2021. nevelési évre az
Óvodai beiratkozás
2020. április 27-28. között 8.00-17.00 óráig
lesz .
(2318 Szigetszentmárton Ráckevei út 13.)
Az óvodába beíratható az a szigetszentmártoni gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3.
életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2020. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai
felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2020/2021. nevelési
évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak
megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Az a gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2020/2021. nevelési évben napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szülő a tárgyév május 25. 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 Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, akinek gyermeke 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az
óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1)
bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.
A Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete
Szigetszentmárton település.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2020. június 2-ig.
A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Szigetszentmárton
Község Önkormányzatának Jegyzőjéhez lehet.
A beiratkozáshoz szükséges:
•
•
•
•

A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
oltási könyve,
a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, valamint lakcímet igazoló hatósági
igazolványa,
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Szigetszentmárton, 2020. március 10.
Veres Lórándné
Óvodavezető

