TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE
az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 9982 Apátistvánfalva, Fő út
84. szám alatti telephely-intézménybe
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai,
valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozat alapján az
Országos Szlovén Önkormányzat, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és
Óvoda fenntartója egyedi eljárási szabályokat határozott meg, amelynek alapján
az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2020. április 6. (hétfő) 8.00 – 14.00 óráig
a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel történik.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt.49.§. (1) bek.)
Jelentkezés módja:
A szülő az intézmény által közzétett szándéknyilatkozatot elektronikus úton, telefonon,
különösen indokolt esetben személyesen teheti meg az intézményvezető felé.
Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:
- akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket,
- akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §. (3) bekezdése alapján: Az óvodai beiratkozáskor
be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági
igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül
majd sor.
A nevelési intézmény vonatkozásában 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1b)
bekezdésében meghatározott rendelkezés alapján nem került megállapításra körzethatár.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
Az intézmény vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt és
erről írásban értesíti a szülőket.
Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermek felzárkóztatását, egészséges gyermekkel való
együtt foglalkoztatását is ellátja. E körben a fogyatékosság alatt - összhangban a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§. 25. pontjával - az alábbit kell érteni:
sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd és a szakértői bizottság az érintett
intézményt jelöli meg a gyermek nevelése ideális helyszínéül.
Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) –(3)
bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek tudomására jutástól számított 15 napon belül
a gyermek érdekében- az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
Az első óvodai foglalkozási nap/ A nevelési év első napja: 2020. szeptember 1.
Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 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 az illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az
általános szabálysértési hatóságként eljáró hivatalt.
Felsőszölnök, 2020. április 1.
Holecz Károly sk.
elnök

