HIRDETMÉNY
AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL
Tisztelt Szülők!
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 34/2022. (IV.25.) határozatába foglalt
döntése értelmében

a 2022/2023. nevelési évre az óvodába
történő beiratkozás ideje:
2022. május 12-13, 8.00 és 16.00 óra között.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, tehát
óvodakötelessé válik. Az óvodakötelezettség addig tart, amíg a gyermek tankötelezettségét meg
nem kezdi. 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 óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az
óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az
óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem
elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A felvételi döntés
közlésének végső határnapja 2022. június 13. napja. A gyermek óvodába történő felvételével
az óvodai jogviszony létrejön.
A beiratkozáshoz kérjük, hogy szíveskedjenek magukkal hozni és bemutatni a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt – ennek
hiányában a születési anyakönyvi kivonatot – és TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány és lakcímkártya).
Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított
tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. A beadványt a jegyzőhöz címezve,
de a határozatot kiállító óvodához kell benyújtani. A fenntartó a köznevelési törvény által
meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és az óvodát új döntés meghozatalára utasíthatja.
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha felvételi körzete Hantos község
közigazgatási területére terjed ki. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
felvételével, valamint a nemzetiségi nevelést biztosító intézményekkel kapcsolatosan
személyesen, az óvodában kérhető felvilágosítás.

