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HIRDETMÉNY
az óvodai felvételekről
Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint 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, oly módon, hogy
a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként
összesen napi két óra átfedési idővel „a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló
(20/2012.(VIII.31.) Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete (a továbbiakban: EMMI rendelet) 12.§).
Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Nkt. 8. § (2) bekezdése)
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető'. (Nkt. 8. § (4) bekezdés).
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
- A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi
hozzátartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).

A beíratás időpontja:
2019. május 6-10-ig
(hétfőtől-péntekig) 8-18 óráig
A beíratás helye: Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár
1074 Budapest Rózsák tere 6-7.
Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok
- Óvodai felvétel iránti kérelem,
- A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata,
- A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- A gyermek TAJ száma,
- A gyermek oltási könyve,
- Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata,
- A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- Munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, ha nem a körzetben lakik,
- Tartós betegségről orvosi igazolás/ amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással,
- Magyar Államkincstár igazolás magasabb családi pótlékról/ amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.
Nem magyar állampolgár óvodai ellátásra való jogosultsága az Nkt. 92. § (5) bekezdése szerint (3) bekezdésben szabályozott jog az (1)
bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító
engedéllyel rendelkezik.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést
kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került (EMMI rendelet 20. § (1d) bekezdés.)
- A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai
felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
intézményvezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).
- Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt
biztosító óvoda). (Nkt 49. § (3))
- Az intézmény vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2019. június 14. napjáig.
- Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését
határozati formában közli a szülővel (rendelet 20. § (4)).
- Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító
kérelmet nyújthat be az intézményvezetőnél (Nkt 37. § (2) bekezdés).
- Az intézményvezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - a Szerb
Országos Önkormányzat, mint fenntartó Hivatala hivatalvezetőjének küldi meg.
- Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.(Nkt. 37.§ (3)b)pont, 38.§(4) bekezdés).
- Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.
Az első óvodai foglalkozási nap / a nevelési év első napja:
2019. szeptember 02. (hétfő)
Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsödében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.
A nevelési év utolsó napja:
2019. augusztus 28. (péntek)
Budapest, 2019. március 12.
dr. Gergev Adrienn s.k.
hivatalvezető

Szutor Lászlóné s.k.
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