19/2019. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete:
Felhívás óvodai beiratkozásra
(2019/2020. nevelési év)
Tisztelt Szü lő k!
Tö kö l Vá ros Képviselő -testü lete 19/2019.(II.14.) szá mú hatá rozata alapjá n tá jékoztatjuk Ö nö ket,
hogy a 2019/2020. nevelési évre a tö kö li ó vodá kban a beiratkozá s az alá bbi idő pontokban és
helyen tö rténik:
időpont: 2019. április 24-én délelő tt 8,00 - 12,00 ó rá ig, délutá n:14,00 - 16,00
2019. április 25-én délelő tt 8,00 – 12,00 ó rá ig, délutá n 14,00 – 16,00 ó rá ig
hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tö kö l, Fő u. 117.
A felvételi jelentkezéshez szü kséges iratok:
- a gyermek szü letési anyakö nyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosító t
igazoló ható sá gi igazolvá nya
- szü lő i felü gyeleti jogot gyakorló szü lő személyi igazolvá nya, lakcímká rtyá ja,
- orvosi igazolá s a gyermek ó vodaérettségérő l,
- bö lcső débő l ó vodá ba jelentkező gyermekeknek bö lcső dei igazolá s,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlő désével
kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértő i véleményeket,
- az étkezési térítési díj csö kkentésére jogosító kö rü lményeket igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermeke halmozottan há trá nyos helyzetű , vagy napkö zbeni ellá tá sá t
biztosítani kell, ú gy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyző i hatá rozat, gyá mható sá gi
hatá rozat és a szü lő vagy szü lő k nyilatkozata), valamint
- amennyiben a szü lő (k) munkahelye a kö rzetben van, és ezért kéri az adott ó vodai
kö rzetbe tartozó ó vodá ba a felvételt, akkor a szü lő (k) munkavégzés helyére vonatkozó
munká ltató i igazolá sá t, mely tartalmazza, hogy a szü lő a munkahelyén a nevelési évben
vesz-e igénybe fizetés nélkü li szabadsá got (pl. TGYÁ S, GYED, GYES stb.), ha igen akkor
mettő l meddig.
A nemzeti kö znevelésrő l szó ló 2011. évi CXC. tö rvény 8.§-a alapjá n: „Az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy
 a nemzeti kö znevelésrő l szó ló 2011. évi CXC. tö rvény 8.§ (2) bekezdése alapjá n a
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjá tó l legalább napi négy órában ó vodai foglalkozá son
kell részt vennie. Ez a kö telezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016.
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A beíratá s elmulasztá sa szabálysértési eljá rá st von maga utá n!
Amennyiben a napi négy ó rá ban óvodai nevelésre kötelezett gyermek az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szü lő k kö telesek arró l az ó vodai beiratkozá s
idejének utolsó hatá rnapjá t kö vető tizenö t napon beü l, írásban értesíteni a gyermek lakó helye,
annak hiá nyá ban tartó zkodá si helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kö telezettség a szü lő t akkor is terheli, ha gyermeke má r ó vodai jogviszonyban áll és
ó vodakö telezettségét a jö vő ben kü lfö ldö n teljesíti. Ez esetben elő zetesen kö teles értesíteni a
gyermek lakó helye, annak hiá nyá ban tartó zkodá si helye szerint illetékes jegyző t.
A tö kö li ó vodá k neve és címe: Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tö kö l, Fő u. 49.
Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tö kö l, Csépi ú t 6.
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tö kö l, Csépi ú t 57., és
Kisfaludy u.
Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tö kö l, Csépi
ú t 6., mely alapító okirata szerint horvá t nemzetiségi nevelést
folytat.
A tö kö li ó vodá k felvételi kö rzete Tö kö l Vá ros kö zigazgatá si terü lete.
Az ó vodai felvételrő l az ó vodavezető dö nt, és errő l írá sban értesíti a szü lő t, legkéső bb 2019.
má jus 27. napjá ig. Az ó vodavezető felvételt elutasító hatá rozatá val szemben jogorvoslattal lehet
élni, melyet Tö kö l Vá ros Jegyző jéhez címezve, de a dö ntést hozó ó voda címére kell egy
példá nyban benyú jtani, a hatá rozat kézhezvételétő l számított 15 napon belü l.

