ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
A 2020/2021. nevelési évre óvodai beíratás
2020. április 24-30-ig, 8-16 óráig lesz a Mosolyfalva
Óvodában (Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.)
A Mosolyfalva Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község
teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre
körzeten kívüli gyermekek felvehetők.
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. A szülő – tárgyév május 25. napjáig
benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik
életévét betölti, a járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az
óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
Az óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket
felvehet.
Szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a
fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi
gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az
iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben
az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a
jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát.
Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről
2020. május 22-ig. A felvételről szóló döntés ellen kézhezvételétől
számított 15 napon belül Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjéhez lehet fellebbezést benyújtani.
Gyöngyöstarján, 2020. február 14.
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