A GYERMEK ÓVODÁBA VALÓ FELVÉTELÉNEK
FELTÉTELEI FELBÁR KÖZSÉG
ÁLTAL FENNTARTOTT ÓVODÁBA:
a Felbári magyar tanítási nyelvű óvodába

A gyermekek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú
SZK NT törvényével (közoktatási törvény) és aSzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott
306/2008-as óvodákra vonatkozó rendeletével és annak későbbi módosításával (308/2009)
összhangban történik.

Az óvodába felvehető:
- a gyermek három éves kortól hat éves korig,
- a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét, és halasztást kapott a kötelező
- iskolalátogatás alól, a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező
iskolalátogatás alól,
- a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést
igénylő
gyermek felvételét az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT
törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda
igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli,
hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve, hogy az
ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e a megfelelő feltételeket utólagosan
kialakítani.
Az óvodába való felvételnél a hatályos jogszabályok értelmében előnyben
részesül az a gyermek:
- aki betöltötte ötödik életévét
-aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól
- aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól.

Az óvodába való felvétel további feltételei: A Pedagógia Tanács javaslata
alapján és az Iskolai rendtartással összhangban az óvoda igazgatója a
306/2008-as óvodákról szóló rendelet § 3 2 bekezdésének értelmében az
óvodába való felvételkor előnyben részesíti azokat a gyermekeket:
- akiknek a testvére már látogatja az óvodát,
-a község területén állandó lakhellyel rendelkeznek (ami nem azt jelenti, hogy nem
vehető fel az a gyermek, akinek nincs állandó lakhelye a község területén),
- akiknél kialakultak az alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia,
étkezés,szobatisztaság...).
Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva
a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő

férőhely). A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:
Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre
áprílis 30- tól május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.
A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény
alapján nyer felvételt. A gyermek törvényes képviselője az írásos kérvénnyel együtt
rendszerint benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek
kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az adatokat a kötelező oltásokról és egyéb
fontos tudnivalókat a sajátos nevelési igény, vagy egyéb probléma esetén. A kialakult
helyzetre való tekintettel az oktatásügyi miniszter határozata alapján azonban az idei
iskolai évben az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül
valósulnak meg. Valamint a kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni az
igazolást a gyermek egészségi állapotáról.
A gyermek beíratásához szükséges kérvényt és a beíratási feltételeket megtalálják
Felbár község weboldalán (www.hornybar.sk). A beíratkozási kérvényt átvehetik
személyesen is a községházán hétfőn, szerdán és pénteken 8,00-12,00 óra közt.
A kérelmeket benyújtani a következő módon lehet:
- postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő(k) által
aláírt kérvényt:
- Materská škola s VJM Horny Bar – Felbári magyar tanítási nyelvű óvoda, Horny
Bar 192,930 33
-a törvényes képviselő(k)- szülők által aláírt kérvényt hétfőn, szerdán és pénteken
délelőtt le lehet adni a Községházán
A gyermek felvételéről szóló határozat:
A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot
az óvoda igazgatója rendszerint legkésőbb június 30-ig adja ki. Ha a határozat
kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az
igazolást a gyermek egészségi állapotáról, akkor a gyermeket csak adaptációs
időszakra veszi fel az óvoda.
Óvodánkról: Felújított intézményünk egy vidám, barátságos, családi jellegű
közösség, ahol az oktató-nevelő munka a az Óvodai oktatási program alapján)
valósul meg. Nagy hangsúlyt feketetünk a gyermekek személyiségének komplex
fejlesztésére, valamint a kommunikatív kompetenciák fejlesztésére. A gyermekek
részére akciókat, kirándulásokat szervezünk, a szülők részére tanácsadást
biztosítunk, illetve a programunkkal összhangban és az igényekhez igazodva
szakköröket is biztosítunk.

