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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan .hu
R 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056
www.dunavarsany. hu
ELÖTERJESZTÉS

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 8-ai rendes, nyílt ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Hiv. szám: DV/1301-1/2022.

Targy: Javaslat az óvodai beiratkozás időszakának és az óvoda

heti vagy évesnyitvatartási idejénekmeghatározására

A nemzeti köznevelésrölszóló2011. évi CXC. törvény(atovábbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés

b)pontjaszerint"Afenntartódöntazóvodábatörténö'jelentkezésmódjáról,azóvodaiáltalánosfehételi
idöpontról,az óvodahetí ésévesnyitvatartásiidejénekmeghatározásáról."
Az Nkt. 49. §-a részletezi az óvodai felvétel szabályait:

"^z óvodaifelvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt
kivétellel - harmadik életévénekbetöltése utánvehetöfel. A szülögyermeke óvodaifelvételét, átvételét
bármikor kérhetí, a gyermekekfelvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodábakeü
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételröl az
óvodavezetöjedönt. Haajelentkezőkszámameghaladjaafelvehetögyermekekszámát,azóvodavezetö,
amennyiben az óvodafemtartója többóvodáttartfenn, az óvodafenntartója bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz afelvételre. A településiönkormányzatközzétesziaz óvodafelvételikörzetét,valamint
az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűenaz óvodakörzetébenlakik(kötelezöfelvételtbiztositóóvoda).
A nevelési-oktatási intézmények működésérőlés a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló20/2012. (Vffl. 31. ) EMMI rendelet (a továbbiakbm: EMMI rmdelet) 20. §-aIdmondja, hogy az
óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és majus 20-a között kerűl sor. A feimtartó az óvodai

beiratkozás idejéröl, az óvodai jogviszony létesítésével összefúggő eljárásról a beiratkozás első
hatámapját megelözöen legalább hanninc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját
honlapján,valamint közleményvagyhirdetményközzétételétkezdeményezia fenntartásábanműködö
óvodahonlapján, ennek hiányábana helyben szokásosmódon.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
- az óvodai felvételről, az óvodaijogviszony létesítéséről,
- az óvodaibeiratkozás idöpontjánakmeghatározásáról,
- a gyermek óvodaibeíratásához szükségesközokiratokról, dokumentumokról,

- azóvodáztatásikötelezettségnem teljesitése eseténalkalmazhatójogkövetkezményekröl,
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az

alapító okiratukszerintjogosult óvodákrólésazokelérhetőségéről,
- az alapító okiratuk szerint nemzetiséginevelést folytató óvodákrólésazok elérhetőségéröl,
- az óvodafelvételi körzetérölszólótajékoztatást,

- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének hatámapját, amely legkésőbb a
beiratkozásrakiírt utolsóhatámapotkövető30. nap, valamint
- ajogorvoslatí eljárás szabályait.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

kezdetéignevelö íntézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösenaz utolsó évébenaz iskolai
nevelés-oktatásra késziti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétöl
számftott fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett tekpűléseken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezö hároméves és annál idösebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthetö.
Az EMMI rendelet 3. §-a meghatározza, hogy az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai
nevelési év helyi rendjét. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot
nem haladhatja meg. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az óvoda ellátja
a gyennek felügyeletét. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülök - a házirendben
meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység megzavarása nélkül behozhassák és
hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésöbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelözöen a szülőket tájékoztatni kell.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapjána gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdö napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt. A szülö - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyemiekjogos érdekét
szem elött tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a
továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértŐt kell
meghallgatni, csak az óvodavezetö vagy a védöno, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek
esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti
általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló
gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama öh'en
nap.

Kazatsay Szilvia a Weöres Sándor Ovoda intézményvetője a jelen elöterjesztés 1. számú
mellékletét képező levelében tesz javaslatot a 2022. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltö gyermekek
óvodába történő beiratásának idöpontjára, illetvc a nyári ügyeleti időszakra.
Határozati "avaslat:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovodában a 2022. augusztus 31-ig
a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába történő felvételének időszakaként a 2022.
május 2-6. közöttinapokat határozza meg,
b) felkéri a Jegyzőt az óvodába történő beiratkozásról szóló- a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VHI. 31.)
EMMI rendelet 20. §-ában foglaltak szerinti - közlemény közzétételére az önkormányzat,
illetve az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos módon, legkésőbb 2022. április 1ig.
Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

2. Dunavarsány Város OnkormányzatánakKépviselő-testülete
a) a Dunavarsíny Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovodában a heti nyitva tartási időt
a 2022/2023-es nevelési évben hétfotől péntekig 6.30-17. 30-ig,

b) az éves nyitva tartási időt 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31-ig határozza meg oly
módon, hogy az óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az óvoda valamely
épülete a nyári időszakban is nyitva tart.

c) felkéri azóvodavezetőt,hogy2022.február 15-igazóvoda2022. évinyárinyitva tartásáról
a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerintí
közleményben tájékoztassa a szülőket.

tartalommal

Határidő: azonnal

Felelős: Ovodavezető

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzűgyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Fenyvesi-Jóri Teréz intézmény-felügyeleti ügyintézö

Dunavarsány, 2022. február 1.

GeKgőnlé Varga TKindé
polgármester
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Az előterjcsztés törvényes:

^^CJf:. ^^
dr. Szilá "^Lko!
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Dunavarsány Város ÖnkormányzatWeores Sándor Óvoda
2336 Dunavarsány, Arpád u. 14.
Telefon: 24/472-464; e-mail: bobitaovi@dunavarsany. hu
OM 037287
Ikt. szám:
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DunavarsányVárosÖnkormányzíat
Képviselő-testülete

Tárgy: Ovodai beiratkozás / Nyári nyitvalartás

Tjsztelt Képviselő-testület!

Tajékoztatom Onöket, hogy a Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda
2021/2022. nevelési év elfogadott munkaterve alapján, a beiratkozási időszakot2022. 05. 02 és
2022. 05. 06 között határozta meg és tartja.

Intézinényünk nyári nyitva tartása a 2021/2022. nevelési évben a következőképpen alakul:

2022.06, 16-07.22 Kisvarsány 1 épület
.

2022.07. 25-08.31 Kisvarsány2. épület

Ebbenazévbena nagyvarsányiudvarrendezéseésmunkálataiiniatt, nemszervezünkügyeletet
a nagyvarsányi telephelyünkre.

Dunavarsány, 2022. 01, 25.

Tisztelettel:
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Kazatsav Szilvia

Intézményvezető

