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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat Eplény Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel intézményt tart fenn.
A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet)
20. § (1) bekezdése előírja, hogy „A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a
helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal.”
Az EMMI rendelet a továbbiakban meghatározza a gyermek beíratási kötelezettségét a
közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, a beiratkozáskor
bemutatandó okmányok és igazolások körét.
Az EMMI rendelet szabályozza az óvoda, illetve az óvoda vezetőjének feladatait.
A hirdetmény szövegét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot fogadja el.
Eplény, 2013. március 21.
Fiskál János
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H A T Á R O Z A T I J A V A S L AT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2013. (……) határozata
Eplény Napköziotthonos Óvoda intézményben az óvodai beiratkozás idejének a
meghatározásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Napköziotthonos Óvoda
intézményben a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai beiratkozás idejét az oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a határozat
mellékletét képező felhívásban foglaltak szerint határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az óvoda vezetőjét
tájékoztassa.
Határidő: 2013. április 2.
Felelős: Fiskál János polgármester

Eplény, 2013. március 27.

Fiskál János s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL
Eplény Községi Önkormányzat értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott
Napköziotthonos Óvoda intézményben a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai beíratás
időpontja
2013. június 5-én ( szerda) 8.00 – 17.00 óráig
A beíratás helye: Eplény Napköziotthonos Óvoda
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
-

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ- száma,
a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
sajátos nevelésű igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2013. augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2013. szeptember 1-je
és 2014. augusztus 31-e között tölti be 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik
az óvodában).
Felhívja az Önkormányzat a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
Az óvodavezető legkésőbb 2013. június 30-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás
eredményéről.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

