Hirdetmény
az óvodai beiratkozás rendjéről
Sülysáp Város Önkormányzata – mint fenntartó – értesíti a Tisztelt
Szülőket, hogy a Sülysápi Csicsergő Óvoda
2019/2020. nevelési évre történő beiratkozási rendje a következő:

Beíratás időpontja:

2019. április 29. (hétfő) – május 3. (péntek)
hétfő:
kedd:
csütörtök:
péntek:

8.00 – 18.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
Pótbeiratkozás:

május 13. (hétfő):

8.00 – 16.00

A beíratás helye:
Sülysápi Csicsergő Óvoda - Sülysáp, Vasút u. 88.
Sülysápi Csicsergő Óvoda 1. Tagóvodája – Sülysáp, Mátyás király u. 7.
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2. Tagóvodája – Sülysáp, Dózsa Gy. u. 107.
Sülysápi Csicsergő Óvoda 3. Tagóvodája – Sülysáp, Balassi B. u. 18.
Az óvoda felvételi körzete:
1. Elsősorban Sülysáp város közigazgatási területe.
2. Szabad helyek esetén a környező települések.
Óvodakötelezettség:
2019. szeptember 1-jétől óvodaköteles az a gyermek, aki a 3. életévét 2019. augusztus
31-ig betölti. A szülő az óvodaköteles gyermekét köteles beíratni az e hirdetményben
meghatározott időpontban.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában
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 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
2. A gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványa,
3. Gyermek TAJ kártyája,
4. Nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumok, továbbá a
szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek
Magyarország területén,
5. A gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi
igazolás,
6. A sajátos nevelési igenyű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
javaslata,
7. Egyéb kedvezményre jogosító dokumentumok (rendszeres gyermekvédelmi
támogatásról szóló határozat, tartós betegség igazolása, több gyermekes nyilatkozat
stb.).
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása:
Az szakértői bizottság szakvéleményével rendelkező, integráltan nevelhető, sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátása elsősorban az központi óvodában (Sülysáp, Vasút u. 88.)
történik, azonban több ellátást igénylő gyermek esetén a tagóvodákban is biztosítja az
intézmény.
Értesítés a felvételi döntésről:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
A döntés közlésének határideje: 2019. május 31. A szülő, amennyiben azt az óvodai
beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus
úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra
került.
Jogorvoslati lehetőség:
A szülő a felvételi kérelem elutasításáról hozott határozat ellen annak közlésétől – ennek
hiányában a tudomására jutásától – számított 15 napon belül a Sülysáp Város
Önkormányzata Képviselő-testületének címzett, de az óvoda vezetőjénél benyújtott
kérelmet terjeszthet elő. A kifogást tartalmazó kérelemről a fenntartó dönt.
Az óvodakötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei:
Ha az óvodaköteles gyermeket az óvodába nem íratták be, az óvoda vezetője értesíti a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a
szerint 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 alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el, amelyért 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
További információ:
Ráczné Tóth Rita óvodavezető
telefon: 06-29/435-011; 06-30/384-8659 e-mail: csicsergoovoda@gmail.com

