KÖZLEMÉNY
a 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Tisztelt Szülők!
Értesítem a község lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozásokon vesz részt.

Angyalvár Óvodánkban a beiratkozás időpontja:
2017/2018. nevelési évre: 2017. május 9. (kedd) és május 10. (szerda)
Óvodai felvételi szándékukat a szülők személyesen a nógrádi Angyalvár Óvodában (2642
Nógrád, Mikszáth utca, 2 szám) naponta 8-16-óráig jelezhetik.
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- gyermek lakcímkártyája,
- születési anyakönyvi kivonata
- TAJ kártya
- Szülő hatósági igazolványa
A hatályos jogszabályok szerint - Nkt. 8. § (1) - az óvoda felveheti azt a körzetében lakó
gyermeket is (2.5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az intézmény Alapító Okirata alapján az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekeket is.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.
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 fejlődést biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c, akinek a szülő 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 jogszabályokban
meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, amelyért 5.000től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben,
és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője- a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. ( XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal
összhangban- értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot,
óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, a
gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó
helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek
érdekeit szolgáló feladatokat.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi. II. törvény 247. § c, pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke a közoktatási törvény 20. § (3) bekezdése alapján óvodai
nevelésben részt vevő gyermek esetén 11 nap.
Minden szülőt és gyermeket szeretettel várunk.
Nógrád, 2017. 03. 29.

Horváth Erzsébet
óvodavezető

