HIRDETMÉNY

Az óvodaköteles korú gyermekek 2018/2019. nevelési évre szóló óvodai
beíratásáról
Százhalombatta Város Önkormányzatának Polgármestere a 7/2018. (II.07.) PM. számú
határozatában az önkormányzat által fenntartott óvodáiban a beiratkozási időszakot a 2018/2019.
nevelési évre az alábbi időpontban határozta meg.
Az óvodai beíratás időpontja az óvodák épületében:
2018. április 23-án (hétfő )
2018. április 24-én (kedd)

8.00 - 18.00 óráig
8.00 - 14.00 óráig

Óvodaköteles korosztály a 2018-2019-es nevelési évben:
Azon gyermekek, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek és még nem járnak óvodába.
A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek egészségügyi állapotát, óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét,
stb. igazoló dokumentum,
- a szülő személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
Beíratási tudnivalók Százhalombattán:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése
értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról– továbbiakban rendelet – 12. §). Az
Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A
jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek
száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1)). A napi négy órában
óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A törvény értelmében a kötelező óvodai részt vétel alól, beiratkozás után a család kérelmére, a
védőnő és az óvodavezető egyetértésével a gyermek jogos érdekét és családvédelmi szempontokat
szem előtt tartva a jegyző adhat felmentést.
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A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni a meghatározott időpontban a város öt óvodájába. Természetesen a szülő szabadon
választhat a felvételt kínáló óvodák között, nem köteles gyermekét az önkormányzat által kijelölt
körzethatárok szerinti körzeti óvodába íratni. Az óvoda viszont köteles biztosítani az elhelyezést
abban az esetben, ha a gyermek életvitelszerű lakhelye a felvételi körzetében van.
Az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) bekezdése értelmében az életvitelszerű ott lakás az
alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén állapítható meg:
- ha a gyermek az ingatlant otthonául használja,
- ez a lakcím szerepel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek
lakó- vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál
régebb óta.
Amennyiben ez nem teljesül, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező
gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét a jogszabályi előírások szerint
igazolja.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint
jogosult óvodák Százhalombattán a Százhalombattai Szivárvány Óvoda és a Százhalombattai
Pitypangos Óvoda és Óvárosi Tagóvodája.
Az alapító okirata szerint szerb nemzetiségi nevelést folytató óvoda Százhalombattán a
Százhalombattai Pitypangos Óvoda Óvárosi Tagóvodája.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában
meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai
beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője
elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15
napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a
jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
Százhalombattai óvodák elérhetőségei:
http://www.battanet.hu/ovodak/
Kötelező óvodai felvételi körzethatárok:
http://www.battanet.hu/
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő
beíratásáról.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

