ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. március 27-ei ülésére

Tárgy: Óvodai és iskolai beíratás

Tisztelt Képviselő-testület!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a végrehajtásáról kiadott 11/1994.
(VI. 8.) számú MKM rendelet a fenntartó döntési jogkörébe utalja az általános iskolai és az
óvodai beíratások időpontjának és módjának meghatározását.
Az általános iskolai beíratások időpontját a fenti rendelet 16. § 1. pontja a
következőképpen határozza meg:
"A szülő március 1-je és április 30-a között – a községi, városi, fővárosi kerületi,
megyei jogú városi önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles beíratni a
tanköteles gyermekét a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét, a határidőt megelőzően legalább harminc
nappal köteles nyilvánosságra hozni."
Az óvodai beíratásról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. bekezdés a)
pontja rendelkezik:
"A fenntartó
a) dönt … az óvodába jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy
időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról …"
Ebben az évben már körzetek alapján történik a beiratkozás, az átjárást a sajátos helyzetről
alkotott önkormányzati rendelet segíti az üres férőhelyek mértékéig.
Az érintett intézményekhez (óvoda, általános iskola, gyermekorvosi rendelő) egységes
hirdetményt juttatunk el a szülők tájékoztatására. (1. sz. melléklet: óvodai hirdetmény; 2. sz.
melléklet: iskolai hirdetmény)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Nyergesújfalu, 2008. március 17.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Hagyja jóvá az általános iskolai és óvodai beíratások időpontját és az erről

szóló tervezetek tartalmát az 1. és 2. számú mellékletnek megfelelően.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Miskolczi József polgármester

1.sz. melléklet
ÓVODAI BEÍRATÁS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a harmadik életévüket (2008. december 31-jéig)
betöltő/betöltött gyermekek 2008/2009-es nevelési évre történő óvodai beíratásának, a
2009. január 1. után született gyermekek előjegyzésének időpontja:

2008. május 5 - 9. (hétfőtől péntekig)

800 – 15 00 óráig

Az óvodák a hét folyamán nyílt napokon várják a Szülőket és a jövendő Óvodásokat.

A beíratással kapcsolatos tudnivalók:
•

az óvodai nevelésben részt nem vevő, ötödik életévét 2008. január 1. - 2008.
december 31. között betöltött gyermeket be kell íratni, mivel a nevelési év kezdő
napjától (2008. szeptember 1-jétől) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni.

A beíratáshoz szükséges: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ - kártyája
- a gyermek lakcímkártyája

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. A körzetben lakó gyermekek azonnal felvételt
nyernek, a körzeten kívüli igényekkel kapcsolatban az óvoda levélben értesíti a Szülőket
június 30-áig.

A körzeten kívüli jelentkezők között előnyt élveznek a sajátos helyzetű gyermekek,
különösen a halmozottan hátrányos helyzetűek és a nemzetiségi nevelést választók.
(A sajátos helyzetről rendelkező önkormányzati rendelet mellékelten olvasható).

A szülők az esetleges fellebbezés módjáról, valamint egyéb tudnivalókról az óvodavezetőtől
kaphatnak részletes felvilágosítást.

Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete

2.sz. melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2008/2009-es tanév
általános iskolai beíratására
2008. április 28-30 között (hétfőtől szerdáig) 800 - 1600 óráig

kerül sor.
A nyergesújfalui intézményegységek vonatkozásában a „B” épületben (Kossuth
Lajos u.); míg a bajóti tagiskola esetében az „F”-épületben (Bajót, Petőfi S. u.)

További tudnivalók:
Be kell íratni minden iskolaérett, tanköteles gyermeket, aki hatodik életévét 2008.
május 31-ig betölti. Most lehet beíratni azokat a gyermekeket is, akik 2008.
december 31-ig betöltik hatodik életévüket, amennyiben a szülő és az óvoda
egybehangzóan alkalmasnak tartja az iskolai élet megkezdésére.
A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- igazolás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről,
- a gyermek lakcímkártyája.
A körzetben lakó gyermekek azonnal felvételt nyernek, a körzeten kívüli igényekkel
kapcsolatban az iskola levélben értesíti a Szülőket május 30-áig.
A körzeten kívüli jelentkezők között előnyt élveznek a sajátos helyzetű gyermekek,
különösen a halmozottan hátrányos helyzetűek és a nemzetiségi nevelést választók.
(A sajátos helyzetről rendelkező önkormányzati rendelet mellékelten olvasható).

A szülők az esetleges fellebbezés módjáról, valamint egyéb tudnivalókról az intézményben
kaphatnak részletes felvilágosítást.
Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete

