Hirdetmény az óvodai beíratási eljárásról
Az óvodai beiratkozás időtartama a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) értelmében a tárgyév
április 20-a és május 20-a között kerülhet sor.
A Töttös Község Önkormányzata Képviselő- testületének döntése alapján az óvodaköteles
gyermekek óvodába történő beiratkozására kijelölt időpontja:

2021. május hónap 3-4-5. napjain 8-tól 16-ig
Helyszín: Töttösi Óvoda – 7755 Töttös, Hunyadi u. 2.
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 2021/2022-es
nevelési évben a 2018. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak óvodai
nevelésre kötelezetté.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát, a gyermek TAJ-kártyáját és a születési anyakönyvi kivonatát.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a beíratásra kötelezett gyermeket, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a körzetében található
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A többi gyermekkel, együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: olyan
különleges bánásmódot igénylő gyermek integrált nevelése, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján érzékszervi (csak enyhén hallássérült), enyhén értelmi vagy beszédfogyatékos,
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A gyermek felvételéről (átvételéről) az óvoda vezetője - harminc napon belül, de legkésőbb 2021.
június 4. napjáig – óvodai jogviszonyt létesítő, vagy kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a
döntést megalapozó indokolással – az óvoda vezetője köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt).
Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.
Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől vagy közléstől számított 15 napon belül nyújtható be
jogorvoslati kérelem Töttös Község Önkormányzatához, mely ügyben a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Tv. 37-38.§ alapján másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati kérelmet az óvoda
intézményvezetőjének szükséges átadni., aki az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentummal
együtt megküldi a jegyző részére.
A fenntartó a kérelmet:
a) elutasíthatja
b) a döntést megváltoztathatja, vagy
c) a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés
meghozatalára utasíthatja.

A másodfokú döntés a közléssel véglegessé válik.
A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra,
a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására,
kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben
eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.
A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha a jogszabályban meghatározott határidőn belül
nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról
lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

