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a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ 

2015/2016. nevelési évre történő beiratkozás idejéről 

 

Sármellék Község Önkormányzata, mint a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ (a 

továbbiakban: Óvoda) (8391 Sármellék, Dózsa György u. 344.) fenntartója, a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 20.§-a alapján, az Óvodába a 2015/2016. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az 

óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt teszi közzé: 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy az Óvodába a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai és 

bölcsődei beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

 

2015. május 6-7. 

8
00

 órától 16
00

 óráig 

Helyszín: Sármelléki Óvoda (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 344.) 

 

A gyermek beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

 a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, 

lakcímkártya) 

 a gyermek TAJ kártyája, 

 a gyermek anyakönyvi kivonata, 

 amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az 

erről szóló szakvélemény, 

 amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény 

 

Az óvodába járás 2015. szeptember 1-től azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-ben születtek 

és 2015. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket. A nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy 

órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Lehetséges felmentést kapni. A felmentést a szülő 

kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével. 

A bölcsődei nevelés-gondozásba azok a gyermekek vehetnek részt akik, 2015. augusztus 31-ig betöltik 

a második életévüket. 

 

A beíratás elmulasztása szabálysértés, a járási hivatal a szülővel szemben szabálysértési eljárást folytat 

le. A szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 

kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

 

Óvoda felvételi körzete: Sármellék és Szentgyörgyvár községek közigazgatási területe. 

 

Az óvoda vezetője dönt az óvodai felvételről, átvételről, elutasítás esetén az óvoda vezetője 

határozatot is hoz. A döntés határnapja: 2015. május 28. 

 

Jogorvoslat: Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a 

fenntartónál (Sármellék Község Önkormányzata). 

 

Sármellék, 2015. március 30. 

 

 

 Horváth Tibor  Hetesi Krisztina 

 Sármellék Község polgármestere  jegyző 

 


