
Tisztelt Szülők! 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az óvodai 

beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt 

tesszük közzé: 

A Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. VNNÖ (IV.20.) határozata 

alapján a 2018/2019. nevelési évre a Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda intézményében – 

melynek felvételi körzete Vaskút és Bátmonostor közigazgatási területe - az óvodába történő beíratás 

2018. május 14-15. napján (hétfő-kedd) 8.00 – 17.00 óráig  

lesz a székhely óvodába beiratkozó 

- vaskúti lakóhelyű gyerekek részére a Vaskút, Damjanich u. 38. szám alatti óvodaépületben,  

 

2018. május 16. napján (szerda) 8.00 – 17.00 óráig  

lesz a II. sz. óvodába beiratkozó 

- bátmonostori lakhelyű gyermekek részére a Bátmonostor, Kossuth L. u. 3. szám alatti óvodaépületben. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései szerint: 

óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a 

harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, 

ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja. A gyermek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 

napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és a Vaskút-Bátmonostor 

Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.  

Amennyiben a szülő az óvodaköteles gyermekének óvodai beíratását elmulasztja, szabálysértést követ el. 

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok: 

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák magukkal személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványukat, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, anyakönyvi kivonatot, a gyermek TAJ kártyáját valamint igazolást a gyermekorvostól a 

védőoltások meglétéről. 

A Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi (enyhe fokban) vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A nevelési és tanulási 

folyamatban akadályozott gyermekek nevelése és oktatása csoportokba történő integrálás formájában történik.  

A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 21 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője és erről 

írásban értesíti a szülőt. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételétől számított 15 napos 

határidőn belül a szülő a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címzett érdeksérelemre hivatkozó 

eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be. 

Az első óvodai foglalkozási nap / a nevelési év első napja: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

A nevelési év utolsó napja: 2019. augusztus 30. (péntek) 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve 

kérjék előjegyzésbe vételüket. 

Vaskút, 2018. április 13.      Pappné Bükk Margit s.k. 

               intézményvezető 


