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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Hiv. szám: DV/3093-1/2021.

Tárgy: Javaslat az óvodai beiratkozás időszakának, illetve az ővoda heti és
éves nyitvatartási idejének meghatározására

A nemzetiköznevelésrölszóló2011.éviCXC.törvény(atovábbiakban:Nkt.) 83.§ (2)bekezdésb)pontj'aszerint

, Afenntartó dönt az ómdába történöjelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi idöpontról, az óvoda heti és
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról."

Az Nkt. 49. §-arészletezi azóvodai felvétel szabályait:

Az óvodai felvétel átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt kivétellel harmadik életévének betöítése után vehető fel. A szülö gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a

gyermekekfelvételefolyamatos A gyermeket elsősorbanabbaaz óvodábakellfelvenni, átvenni, amelynekkörzetében
lakik, vagy aholszülőjedolgozik. Afelvételről, átvételrőlazóvodavezetöje dönt. Haajelentkezök számameghaladja a
feheheíö gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvodafenntartója több óvodát tart fenn, az ómda
fenntartójabizottságotszervez, amelyjavaslatot teszafelvételre. A településiönkormányzatközzétesziazóvodafelvételi
korzetét valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszeriien az óvoda körzetében lakik (kötelezőfelvételt biztositó óvoda).
A nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.

^ IL 3-1-''*EMMI. rendelet (atovábbiakban: EMMIrendelet) 20. §-akimondja, liogyazóvodaibeiratkozásra a tárgyév
április20-aésmájus20-aközöttkerülsor.A fenntartőazóvodaibeiratkozásidejérol,azóvodaijogviszonylétesítésével
összefiiggöeljárásróla beiratkozáselsöhatáraapjátmegelözőenlegalábbharmincnappal közleménytvagy hirdetményt

teszközzéa sajáthonlapján, valamint közleményvagyhirdetményközzétételétkezdeményezi a fenntartásábanműködö
óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

- azóvodaifelvételröl,azóvodaijogviszonylétesítéséröl,
- az óvodai beiratkozás idöpontjának meghatározásáról,

- a gyermek óvodaibeíratásához szükségesközolaratokról, dokumentumokról,

- azóvodáztatásikötelezettségnemteljesitéseeseténalkalmazhatójogkövetkezményekröl,

- az integráltan nevelhetö sajátos nevelési igényűgyermekek óvodaifelvételéröl, a nevelésükreaz alapító okiratuk
szerintjogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

- azalapitóokiratuk szerintnemzetiséginevelést folytató óvodákrólésazokelérhetőségéröl,
- az óvoda felvételi körzetérölszólótájékoztatást,

- az óvodaifelvétel tárgyábanmeghozott döntésközlésénekhatárnapját,amely legkésőbba beiratkozásrakiírt utolsó
hatámapot követő 30. nap, valamint
- ajogorvoslati eljárás szabályait.

AzNkt.8.§ (1)bekezdéseertelmébenazóvodaa gyermekhároméveskorátóla tankötelezettségkezdetéignevelö

intézmény,amely a gyermeket fokozatosan,de különösenazutolsóévébenaz iskolainevelés-oktatasrakészitTfel. Az

óvodafelveheti azta gyermeket is, akia harmadikéletévéta felvételétolszámított félévenbelülbetölti,feltéve,hogy
minden,a telqiűlésen vagyhaa felvételikörzettöbbtelepülésentalálható,azérintetttelepülésekenlakóhellyel,ennek
hiányábantartózkodásihellyelrendelkezöháromévesésannálidősebbgyermekóvodaifelvételikérelmeteljesíthetö.

Az EMMIrendelet 3. §-ameghatározza,hogy azóvodaimunkaterv határozzameg az óvodainevelésiévhelyi
rendjét. Az óvodainevelésnélkülimunkanapokszámaegynevelésiévbenazötnapotnemhaladhatjameg. Azóvodai
nevelésnélkülimunkanapon- a szülöigényeesetén- azóvodaellátjaa gyennekfelügyeletét.Azóvodábana napirendet
úgy kell kialakitani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység
megzavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról, illetve a nevelés nélküli

munkanapokróla zárvatartástmegelozőena szülokettájékoztatnikell.

Kazatsay Szilvia, a Weöres SándorOvoda intézményvetojeajelen előterjesztés 1. számúmellékletét képező
levelében tesz javaslatot a 2021. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába történő beíratásának
idöpontjára, illetve a nyári ügyeleti időszakra.
Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzetkihirdetésérólésa veszélyhelyzetiintézkedésekhatálybalépésérőlszóló27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet alapján,a katasztrófavédelemrólésa hozzákapcsolódóegyes törvényekmódosftásárólszóló2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a Dunavarsány VárosÖnkormányzatWeöres Sándor Óvodábana 2021. augusztus 31-iga 3. életévüketbetöltő
gyermekekóvodábatörténőfelvételénekidőszakakénta 2021.május3-7.közöttinapokathatározommeg,
b) felkérem a Jegyzőt az óvodába történő beiratkozásról szóló- a nevelési-oktatási intézmények működésérólés

a köznevelési intézmények névhasználatárólszóló 20/2012. (VIIL 31.) EMMI rendelet 20. g-ában foglaltak
szerinti - közlemény közzétételére az önkormányzat, illetve az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos
módon, legkésőbb 2021. április 1-ig.
Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző
Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet alapján,a katasztrófavédelemrólés a hozzákapcsolódóegyes törvényekmódosításárólszóló2011. évi
CXXVIII. törrény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Óvodábana heti nyitva tartási időt a 2B21/2022-es
nevelési évben hétfőtőlpéntekig 6.30-17.30-ig,

b) az éves nyitva tartási időt2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig határozom meg, oly módon, hogy az
óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az óvoda valamely épülete a nyári időszakban is nyitva tart.

c) felkéremazóvodavezetőt,hogyazóvoda2021.évinyárinyitva tartásárólajelen határozatmeghozatalátsegítő
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal közleményben tájékoztassa a szülőket.
Határidő: azonnal
Felelős: Ovodavezető

Azelőterjesztéstkészítette:

Fenyvesi-JóriTerézintézmény-felügyeletiügyintéző

Dunavarsány, 2021. február 18.
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Geygőhé Vargü Tünde'
polgármester
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DunavarsányVáros ÖnkormányzatWeöresSándorÓvoda
2336 Dunavarsány, Arpád u. 14.

Telefon: 24/472-464; e-mail: bobitaovi@dunavarsany. hu
OM 037287

DunavarsányVárosOnkormányzatának
Képviselő-testíUete

Tárgy: Ovodaibeiratkozás/ Nyárinyitva tartás

Beiratkozási időszak: 2021. május 03. és majus 07. között (az óvodai beiratás a kijelölt
beiratási idöszakban, április 20. ésmájus 20. közöttzajlilc).
Intézményünk nyitva tartása a 2020-2021. nevelési év nyári ügyeleti időszakában a
következöképpen alakul:

2021. június 16-július23. Kisvarsmy(6 hét)
2021.július 26-augusztus31. Nagyvarsány(6 hét)

Dunavarsány, 202I. 02. 17.
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