Közlemény
a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó
óvodai beiratkozás rendjéről
Szerencs Város Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ alapján a
2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt
Szülőket.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodába be kell íratni
minden olyan gyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5
éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét,
átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a folyamatos felvételre vonatkozó
előírásoknak megfelelően az óvoda vezetője dönt.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda
fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot
tesz a felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az
óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.
Szerencs Város Önkormányzata a fenntartásában működő Szerencsi Óvoda és Bölcsőde a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése
b) pont alapján a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbi
időpontokban határozza meg:
2019. május 6-7. (hétfő-kedd) 08-12 óra – Napsugár és Ondi óvoda Tel: 47/361-224
2019. május 8-9. (szerda-csütörtök) 08-12 óra – Gyárkerti óvoda és bölcsőde Tel:
47/362-224
Az óvodai beíratáshoz be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós
betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásokat
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• szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan
igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;
• TAJ kártyát;
•születési anyakönyvi kivonatot.
Az óvodai jelentkezés a Jelentkezési lap kitöltésével történik.
A beiratkozás azon gyermeket érinti, akik 2013-2014-2015-ben és 2016. augusztus 31-ig
születtek. Továbbá azokat, akik 2020. március 31-ig betöltik a 3. életévüket, az óvoda
előjegyzésbe veszi.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell beíratni.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény (Szabs. tv.) 247. §-a az alábbiak szerint szankcionálja:
„Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló
gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő
foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai
foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet
mulaszt,
szabálysértést követ el.”
A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdése szerint „A pénzbírság legalacsonyabb összege … ötezer
forint, legmagasabb összege százötvenezer forint”.

Az EMMI rendelet 51.§ (4) bekezdés a) pontja szerint ha a gyermek az Nkt. 8. § (2)
bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt
nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatés hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza
a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a
gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
(4b) pont szerint ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy
nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési
hatóságot.
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(4c) pont szerint ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési
napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben tizenegy nap.

Értesítés a döntésről:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai
felvételi, átvételi kérelem elbírásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre
vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
Az óvodai felvételi tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2019. május 31.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a
döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének
megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt
nyert vagy felvétele elutasításra került.
A jogorvoslati eljárás szabályai:
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda
vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a
Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint a 38. § alapján fenntartó jár el és hoz másodfokú
döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatás Szerencs város hivatalos honlapján érhető el,
valamint az óvodában a beiratkozás napján részletes tájékoztatást kapnak a szülők.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiekben megadott időben, a jelen tájékoztatóban
foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekük intézménybe történő beíratásáról.
Szerencs, 2019. április 04.

Szerencs Város Önkormányzata
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