Kedves leendő óvodás szülők!
Értesítjük Önöket, hogy intézményünkben a 2013/2014. nevelési évre
(2013. 09. 01-jétől 2014. 08. 31-ig) a beíratás (mellyel óvodai jogviszony jön létre) a
következő képen történik:
A beíratás időpontja: 2013. május 16.-17. (csütörtök, péntek) 8.00 órától – 14.00 óráig
Helye: Tolmács-Bánk Óvoda 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106.
Azokat a gyermekeket várjuk, akik 2014. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket
A Tolmács-Bánk Óvoda felvételi körzete:
Tolmács Község közigazgatási területe.
Az illetékességi és működési körön kívüli településekről szabad kapacitás esetén vehető fel
gyermek a köznevelési intézménybe.
Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal a következő iratokat:
o A gyermek nevére kiállított TAJ kártyát
o A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
o A gyermek személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt
o A szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján gyermek abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától - azaz
2013.szeptember 1-jétől- napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A 2013/2014-es nevelési évben a 2008-ban született gyermekeknek kötelező a részvétel.
Az a szülő vagy törvényes képviselő
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be,
akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el és
5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, a nevelésükre
az alapító okirat szerint jogosult óvoda és annak elérhetősége:
A Tolmács-Bánk Óvodába felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek,
felvételénél a nevelési intézmény Alapító Okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító
okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik
a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
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.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás
szabályai:
Az óvoda vezetője
a. az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2013. június 18-e.
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az
óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a
jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: A felvételi kérelem elutasításáról szóló
határozat közlését követő 15 napon belül.
Tolmács, 2013. április 9.

