Javaslat az óvodai beiratkozás rendjének meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület !

l A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint
a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható
óvodai csoportok számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.)
számú EMMI rendelet ( a továbbiakban: R.)20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és
időpontjáról. A R.A 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy 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 közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy
hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
- az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, - az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, - az
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
, - az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, - a jogorvoslati eljárás szabályait,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap
Az intézmény vezetőjével folytatott egyeztetés alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a
2016/2017 nevelési évben 6 óvodai csoport indításáról döntsön, az óvodai jelentkezés módjáról az
előterjesztés mellékletében szereplő közlemény közzétételét rendelje el a község
www.@kismaros.hu honlapján, kezdeményezze a közlemény közzétételét az intézmény honlapján.

Kismaros, 2016. március 16.

Dr. Horváth Péter
jegyző

Határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a Kis Morgó Óvodában a 2016/2017. nevelési évben hat óbvodai csoport indítását határozza
el,
2. Az óvodai beírat5kozás rendjéről az előterjesztés melléklete szerinti közleményt tesz közzé a
község honlapján, kezdeményezi annak közzétételét az intézmény honlapján.
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