1.számú melléklet

Óvodai beiratkozások ideje

Bo yán tér 2., Telefon: 06-22/465-000) Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy azoknál a gyermekeknél, akik
2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közö töl k be a 3.életévüket, szintén a fen időpontban
jelezzék felvételi igényüket. Az óvodai jelentkezés nem jelen egyben az óvodába történő felvételt.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a szülők feltétlenül hozzanak magukkal:
 kitöltö beiratkozási lap
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
 a gyermek lakcímkártyája
 a szülő érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája,
 a gyermek TAJ kártyája,
 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével
kapcsolatban keletkeze dokumentumok, szakértői vélemények
 amennyiben a gyermek halmozo an hátrányos helyzetű vagy napközbeni ellátását biztosítani
kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok
 nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai jelentkezésénél a szülőnek igazolni szükséges,
hogy a gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén [Nkt. 92.§].
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és
ezt igazolni tudja. A felvételről, átvételről, a felve gyermek csoportba történő beosztásáról az óvoda
vezetője dönt. Amennyiben a Szülő másik óvodába szeretné járatni gyermekér, úgy abban az
intézményben is és Pátkán is köteles a beiratkozási szándékát jelezni.
A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesí a szülőt legkésőbb az óvodai
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik napig. A felvételi kérelemnek helyt adó
vagy elutasító döntését határozat formájában közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasítása esetén a
szülő a határozat kézhezvételétől számíto 15 napon belül fellebbezést nyújthat be, melyet a
település Jegyzőjének, illetve az elutasító határozatot küldő óvodavezető részére kell benyújtani. Az
ügyben a Jegyző jár el és hoz döntést. A szülő a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérhe
jogszabálysértésre hivatkozva a közléstől számíto 20 napon belül.
Az a Szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága ala álló gyermeket kellő időben nem íratja be az
óvodába, szabálysértést követ el és ellene szabálysértési eljárás indítható.
A fen eken túl az óvodavezető tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előzetesen egyeztete
időpontban személyesen is.
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