HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre Zalaszabar Önkormányzat Képviselőtestülete meghatározta az óvodai beiratkozás időpontjait.
A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján nemcsak személyesen, hanem elektronikus úton is be lehet
iratkozni az óvodába. A jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető az
önkormányzat honlapjáról (www.zalaszabar.hu), valamint kérhető az óvodából.
A beiratkozás történhet:

•

Elektronikus úton a jelentkezési lap eljuttatásával az ovoda@zalaszabar.hu e-mail címre

2022. május 03-ig.
• Személyesen az óvodában 2022. május 02-03-án (hétfő, kedd) Ebben az esetben kérjük,
előre egyeztessenek időpontot a
30 / 629 -7877 – es telefonszámon.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
(2022.május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 04-ig írásban értesíteni az
Oktatási Hivatalt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik,
akik 2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A Zalaszabar Község Önkormányzata által fenntartott óvodába történő elhelyezésre:
- Zalaszabar község,
- Nagyrada község,
- Garabonc község
közigazgatási területén állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekeinek van
lehetősége.
A Zalaszabari Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátó intézmény.

A jelentkezéskor szükséges okiratok:
•
•
•

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
(születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány és
lakcímkártya).

Amennyiben a jelentkezés elektronikus úton történik, abban az esetben a fenti okiratok benyújtására a
nevelési év megkezdésekor kerül sor.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot (2022. május 03.) követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda
vezetőjénél. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
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