
Hirdetmény
óvodai beíratás a 2022/2023-as nevelési évre

Értesítem a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
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.

A jogszabály alapján beíratásra köteles az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig
harmadik életévét betölti.

Az óvodai beiratkozás 2022. május 2- 3- 4. 7-17 óráig 
a Hernádi Pitypang Óvodában (Hernád Fő utca 144.) Lajosbányai Istvánné

intézményvezetőnél előzetes bejelentkezés alapján történik. (telefon: 06-29/375-271; e-
mail:ovoda@hernad.hu)

Az óvodai felvételi körzet: Hernád Nagyközség közigazgatási területe.

 A szülő  kérelmére  a  229/2012.(Vlll.28.)  Korm.  rendelet  38/B.§  alapján  a  járási
kormányhivatal  felmentést  adhat  az  óvodai  nevelés  alól,  a  gyermek  jogos  érdekét
szem előtt tartva. A felmentési kérelmet 2022.április 15-ig lehet a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz benyújtani. Az
óvodakötelesek hatósági nyilvántartását az Oktatási Hivatal látja el.

 Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon
belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye
szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.

A beíratáskor be kell mutatni:

 A  gyermek nevére  kiállított  személyi  azonosítót  és  lakcímét  igazoló  hatósági
igazolványt, TAJ kártyát és a születési anyakönyvi kivonatot. 

 Szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
 A  gyermek  esetleges  speciális  igényét  vagy  tartós  betegségét  igazoló  szakértői

javaslatot, vagy orvosi igazolást. 
 Az  a  szülő,  aki  rendelkezik  érvényes  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményről

szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2022.05.25-ig értesíti a szülőt.

Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda intézményvezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv
jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be
az  óvodába,  szabálysértést  követ  el  a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény 247.  §-a  értelmében.  A szabálysértés  pénzbírsággal  is
büntethető

Hernád, 2022.04.01.

          Árva Szilvia
  jegyző s.k. 


