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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez elengedhetetlenül szükséges, a teljes óvodai 
életet  magában  foglaló  foglalkozások  keretében  folyik.  Az óvoda a  gyermek  három éves 
korától  a  tankötelezettség  kezdetéig  nevelő  intézmény.  A  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.) 24. §-ának (3) bekezdése szerint a gyermek abban 
az évben, amelyben az ötödik életévét betölti,  a nevelési év kezdő napjától napi négy órát 
köteles  óvodai  nevelésben  részt  venni.  A  gyermek  a  hetedik  életévében  is  újabb  óvodai 
nevelési évet kezdhet, de csak abban az esetben, ha augusztus 31-e után született és a nevelési 
tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig 
maradjon az óvodában.

Az  általános  iskolai  beiratkozásokkal  azonosan  kerül  sor  az  óvodai  nevelést  ellátó 
intézményeknél  az  óvodát  igénylő  és  az  óvodai  nevelésre  kötelezett  gyermekek 
beiratkozására.  A  2011/2012.  óvodai  nevelési  évre  várhatóan  „új  –  beíratandó”  3  éves 
gyermekek száma 11 fő.

A beiratkozás  javasolt  időpontja  egyeztetésre  került  az  érintett  intézmény vezetőjével.  Az 
intézmény  a  beiratkozás  idejét,  a  határidőt  megelőzően  legalább  30  nappal  korábban,  a 
helyben  szokásos  módon  közzéteszi.  A beiratkozásra  az  intézmény  vezetője  által  kijelölt 
helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével kerül sor.
A jogszabályokat és a helyi tapasztalatot figyelembe véve, a 2010/2011. óvodai nevelési évre, 
az  óvodai  beiratkozásra  a  határozati  javaslatban  megjelölt  időpontot  javaslom  a  Tisztelt 
Képviselő-testületnek elfogadásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 



HATÁROZATI JAVASLAT ...………/2011. (II. …..)  Képviselő-testületi határozat

1.) Lesenceistvánd  és  Uzsa  Települési  Önkormányzatok  Képviselő-testületei,  a  hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, 
az óvodai nevelést ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2011/2012. óvodai nevelési évre az 
alábbiakban állapítja meg.

      2010. május 10-én (kedden) 8.00-16.00 óra
                    Pótbeiratás: 2010. május 17.-én (kedden) 8.00-16.00 óra

Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőket értesítse.

Határidő: 2011. május 10. Pótbeiratás: 2011. május 17.
Felelős:polgármester,

körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. január 13.

  Tóth Csaba Kovács Károly
polgármester  polgármester


