Közlemény óvodai beiratkozásról
Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány a 2022/2023-as nevelési
évre az alábbi beiratkozási időpontokat határozta meg:
2022. április 20 : 8-16 óráig
2022. április 21: 8-12 óráig

A fenti időpontban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik a 3. életévüket 2022. augusztus 31-ig
betöltik.
A beiratkozás helye: AUDI Hungaria ÁMK Óvodája, Győr, Bácsai út 55.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bek. alapján;
„Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”
(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.”
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények;
Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő
vagy törvényes képviselő
- aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az
iskolába nem íratja be,
- aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
- akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési
évben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.
Intézményünk alapfeladata a német nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.
Intézményünk alapító okirata és működési engedélye kizárólag a mozgássérült integráltan nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését teszi lehetővé.
Az intézményvezető a felvételi kérelemnek helyt adó döntéséről, valamint kérelem elutasítására
vonatkozó döntéséről határozati formában értesíti a szülőket.
A gyermek óvodai beíratásához be kell mutatni:
-

a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, születési
anyakönyvi kivonatot
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.

Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében:
-

gyermek és szülő regisztrációs kártyája, vagy tartózkodási engedélyét,
gyermek és szülő lakcímkártyája,
gyermek születési anyakönyvi kivonata
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