Értesítés beiratkozásról a Vasmegyeri Mesevár Óvodába
a 2017/2018-es nevelési évre
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Vasmegyer Község Önkormányzat
által fenntartott Vasmegyer Mesevár óvodába a gyermekeket a 2017/2018-es
nevelési évre az alábbi időpontban lehet beíratni:

2017. április 24-28. napján
(hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek)
Időpont: 8.00-16.00 óra között
Helyszín: Vasmegyer Mesevár Óvoda
4502, Vasmegyer, Bem Apó út. 1
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. § (1)- (2)bekezdése (Nkt.) értelmében:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.”
„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.”

Amennyiben a szülő az ilyen korú gyermeket e közleményben meghatározott
időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és a 2012. évi II. tv. 247. §.
alapján felelősségre vonható.
A 2017/2018-es nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki:


a 3. életévét betöltötte,



a 3. 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.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni


a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,



a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),



a gyermek TAJ kártyáját,



a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,



sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői véleményt, amennyiben ilyennel
rendelkezik,



a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, amennyiben ilyennel
rendelkezik.

Felmentési lehetőségről
„A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik
életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő
időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

