FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartású nevelési intézménybe történő
óvodai beiratkozás időpontját
2019. május 6. és május 17. közötti időszakban 730 és 1600 óráig tűzte ki.
Jelentkezni a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Felsőzsolca, Park utca 3. szám alatti
székhelyén, illetve a Felsőzsolca, Szent István utca 43. szám alatti telephelyén lehet
jelentkezési lap kitöltésével.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen és vigye magával:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas okmányát (személyazonosító igazolvány,
útlevél), - ha ezzel a gyermek rendelkezik-, születési anyakönyvi kivonatát és
lakcímkártyáját,
- szülő (törvényes képviselő) személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját.
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, szakértői véleményt,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló
dokumentumokat,
- amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy részére napközbeni
ellátást biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a
szülő vagy szülők nyilatkozata).
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében
hároméves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A felmentési kérelem a beiratkozás kezdő napjáig 2019. május 6-ig nyújtható be a gyermek
lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz.
Tájékoztatom a Szülőket, hogy amennyiben az óvodaköteles gyermek az
óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó
határnapját - 2019. május 17. - követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. A bejelentést a www.felsozsolca.hu
oldalon
közzétett
„BEJELENTÉS
óvodai
nevelésre
kötelezett
gyermek
óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet
megtenni.
Az óvodai beiratkozás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül dönt az intézmény vezetője.
A felvételi kérelem elutasítása esetén – a közléstől számított 15 napon belül – felülbírálati
kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz
másodfokú döntést. A kérelmet Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének kell
címezni, de az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
Felsőzsolca, 2019. február 21.

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester

