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JAVASLAT
óvodai beiratkozás időpontjának kitűzésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 83. §
(2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt többek között az óvodába történő jelentkezés
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1)
bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. A
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
A Köznev. tv. 37. § (2) bekezdése alapján az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől
számított 15 napon belül - eljárást indíthat. Az Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pontja alapján a
fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az óvodai felvételi kérelem tekintetében.

Javaslok az előző évek gyakorlata alapján egy több napos beiratkozási időintervallumot
megadni. Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy az óvodai beiratkozást a Képviselőtestület 2016. május 9. és május 20. közötti időszakban 730 – 1600 óráig tűzze ki. A
beiratkozásra mindkét feladatellátási helyen legyen lehetőség. Ezen időpontok kitűzésével
eleget tudok tenni azon kötelezettségemnek, hogy a beiratkozást követően – amennyiben
szükséges – az óvodába felvehető gyermeklétszám megemelésére vonatkozó javaslatot
megtegyem a Képviselő-testület felé. Ezt követően az EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés h)
pontjában foglaltaknak is eleget tudok tenni, mely szerint az óvodai felvétel tárgyában
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik napig értesítenem kell
a szülőt.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2015/16-os nevelési évre vonatkozóan az óvoda
nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:
- Szent István úti Óvoda:
2016. június 20. – július 15.,
nyitás 2016. július 18. (hétfő);
- Park úti Óvoda:
2016. július 18. – augusztus 12.,
nyitás: 2016. augusztus 15. (hétfő).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást az óvodai beiratkozás
időpontjának kitűzésével kapcsolatban és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Felsőzsolca, 2016. február 4.
Csonka Ferencné
óvodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának kitűzése
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az óvodai
beiratkozás időpontját 2016. május 9. és május 20. közötti időszakban 730 – 1600 óráig tűzi ki
mindkét feladatellátási helyen.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló közlemény közzétételéről
intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

jegyző, Csonka Ferencné, óvodavezető
2016. május 9.

