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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: A Tengelici Mézeskalács óvodába történő  beiratkozás időpontjának és     
            módjának meghatározása a 2014/2015. nevelési évre   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
     A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról. 
     A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§.(3) bekezdésben foglaltak szerint a 
gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni. 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől 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 óvodába történő jelentkezés módja: 
A beiratkozások lefolytatása az óvodában történik az óvoda vezetője által kijelölt helyiségben 
és a kijelölt személyek közreműködésével, ahol a szülőnek be kell mutatnia: 
- gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
- a szülő  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 
- gyermek születési anyakönyvi kivonatát.  
      
Az   óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozása, a 2014/2015. 
nevelési évre a következő időpontokban történne: 
2014. május 6-án (kedd)         8.00-16.00 óra 
2014. május 7-én (szerda)       8.00-16.00 óra 
2014. május 8-án (csütörtök) 8.00-16.00 óra 
A beiratkozás javasolt időpontja egyeztetésre került az óvodavezetővel.  
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet 20.§(1) bekezdése szerint az óvodai beiratkozásra a 
tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, 
az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy 
hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően 
legalább harminc nappal 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Tengelic 2014. március 3. 
                                                                                            Gáncs István sk. 
                                                                                            polgármester 
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Határozati javaslat 
 
I. 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tengelici Mézeskalács Óvodába   
történő beiratkozás időpontját a 2014/2015. nevelési évre az alábbiakban állapítja meg: 
2014. május 6-án (kedd)         8.00-16.00 óra 
2014. május 7-én (szerda)       8.00-16.00 óra 
2014. május 8-án (csütörtök) 8.00-16.00 óra 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beiratkozással 
kapcsolatos hirdetmény közzétételéről. 
 
Határidő: 2014. március  4. 
Felelős: polgármester 
 


