
Iktatószám: ………………….. Határozatszám: ……………………….

Ügyintéző: ……………………………………………………………...

Tárgy: ……………………………………… óvodai felvétele ügyében hozott elsőfokú döntés

HATÁROZAT

……………………………….……….. gondviselő……………………………..……………...…alatti lakos gyermekét

neve ……………………………………………………,

született ……………………………………, ……….. év ………. hó ………. nap,

anyja neve ……………………………………………..

a benyújtott személyazonosság megállapítására alkalmas dokumentumok alapján a Mágocsi Tündérkert Óvoda-

Bölcsőde (7342 Mágocs, Templom tér 2.) a …………/…………. nevelési évre a köznevelési törvény 49§ (2)

megfogalmazott hatásköröm és illetékességem jogán, mint az óvoda vezetője felveszem / nem veszem fel a következő

indoklással:

INDOKLÁS

A Köznevelési törvény 49§-a szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét,

átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

1. A Köznevelési törvény 8. § (1) Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél

éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy a felvételi körzet több településen található, az érintett

településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai

felvételi kérelme teljesíthető.

2. A 8. § (2) A gyermeket abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő

napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

3. 49. § (2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője

dolgozik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az

óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

49. § (4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése

mellett az óvodavezető dönt.

Az indoklás ………. és ………. hivatkozva megállapítom, hogy ………………………………… nevű gyermek

felvehető a Mágocsi Tündérkert Óvoda- Bölcsődébe.

A …………………………………. nevű gyermek felvételi kérelmét az indoklás ………….. pontjaira hivatkozva

elutasítom, mert …………………………………………………………...........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

E határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A határozatot sérelmező ügyfél az intézmény fenntartójához, a

Mágocsi Óvodafenntartó Társuláshoz (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.) nyújthat be felülvizsgálati kérelmet.

Mágocs, ………………………………………… ………………………………………………………..

   Simonics Alajosné

óvodavezető

A határozat egy példányát személyesen átvettem:

Mágocs, ………………………………….. ………………………………………………………...

szülő, gondviselő

OM azonosító: 202 111

7342 Mágocs, Templom tér 2.

e-mail cím: ovoda@magocs.hu

tel.: 0672 451 122

mailto:ovoda@magocs.hu

