BEÍRATKOZÁS
Mány Község Önkormányzata a fenntartásában működő
Mányi Mesevár Óvodában
a 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) (b) bekezdése alapján a
2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás
időpontját az alábbi időpontokban határozza meg:
2016. május 2. - 3. 8-15.30 óra
Helyszín: Mányi Mesevár Óvoda 2065 Mány, Mester sor 17.
A 2016/2017-os nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos 8. § (2)
bekezdés 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 kell részt vennie.


Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátását biztosító óvoda



Német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda

Az óvoda felvételi körzete: Mány község közigazgatási területe.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (3)szerint elsősorban a körzetben
lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek
felvételre.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:


a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa,



a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,



nem magyar állampolgár esetén az országban tartózkodás jogcímét igazoló okiratot.



az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges mely a www.many.hu oldalról
letölthető illetve az óvodában személyesen átvehető. Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba
való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető
dönt.
Az óvoda vezetője a felvételi, kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indokolással, a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2016. június 3-ig.
Jogorvoslati eljárás : A Nkt. 38. §-a szerint: A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon
belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Mány község Önkormányzat jegyzőjéhez. A kérelmet írásban,
az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a

döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A 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 aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába, nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a
járási hivatal folytatja le és bizonyosság esetén 500.000, -Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük intézménybe
történő beíratásáról.
Mány, 2015.03.16.
Gagyiné Páldi Hajnalka
óvodavezető

