TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVI ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJÉRŐL
Tisztelt Szülők!
Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata
a törvényi előírásoknak eleget téve - a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)
bekezdése és 2015. szeptember 1-től hatályos (2) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §
alapján - valamennyi önkormányzati fenntartású nevelési intézményében az óvodai jelentkezés területén 2015.
január 1-jétől új szabályozást vezetett be.
Az Nkt. 2015. szeptember 1. óta hatályos 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.
Jelentkezés rendje:
A szülőknek továbbra is a mellékelt „Óvodai jelentkezési lap” kitöltésével (írásban) kell jelezniük szándékukat a
gyermek óvodai felvételével kapcsolatban. A 2018. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a
2018/2019. nevelési évre történik. A nevelési év első napja 2018. szeptember 3. (hétfő)
A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába
történő automatikus felvételt is. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ értelmében a 2,5 éves
gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek
óvodai elhelyezése megtörtént.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők:
1. Óvodai jelentkezési lap (átvehető az óvodákban ill. letölthető a www.pilisvorosvar.hu honlapról)
2. A gyermek és a szülők lakcímkártyával igazolt pilisvörösvári lakcíme (lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye)
3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
4. A szülők érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
5. Gyermek TAJ kártyája
6. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
A köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik. Az erre vonatkozó jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése
minden esetben kötelező.
Az óvodavezető a felvételről vagy az elutasításról írásbeli határozatban értesíti az érintetteket.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezéskor garanciát nem tudunk biztosítani arra, hogy az Önök által megjelölt
intézménybe tudjuk elhelyezni a gyermeket. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az óvodavezető, ill. több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül
fellebbezést nyújthatnak be. A fellebbezést Pilisvörösvár Város Jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot
kiadó intézmény vezetője részére kell átadni.
Jelentkezés ideje:
Az óvodai jelentkezés időpontjáról –az Önkormányzat által átruházott hatáskörében - Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottsága döntött a 21/2018. (III. 28.) határozatában.
A beiratkozás minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, 2018. május 14-16.
között történik.
Erről az óvodában kifüggesztett hivatalos hirdetményen, a Vörösvári Újságban és az önkormányzat honlapján
(www.pilisvorosvar.hu) és a Polgármesteri Hivatalban is tájékozódhatnak.
Pilisvörösvár, 2018. április 3.
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