
HIRDETMENY
a PTE Gyakorl6 Altal6nos Iskola 6s Gimndzium 6vod6j6ban

a202212023. nevel6si 6vre sz6l6 6vodai beiratkozdshoz

A nemzeti koznevel6srol s2616 2011. 6vi CXC. trirv6ny (a tov6bbiakban: Nkt.) 8. $ (1)

bekezd6se szerint az 6vod,a a gyermek h6rom6ves kor6t6l (kiv6telesen fel 6wel korhbban) az

riltal6nos iskolai tanktitelezetts6g kezdet6ig nevelo intezmeny.A nevel6si-oktatdsi int6zm6nyek

mrikdddsdr6l 6s a kdzneveldsi rntezmenyek ndvhasznillatdrol szol6 2012012. (VIIL31.) EMMI
rendelet (a tov6bbiakban: Rendel et) 12. $-riban foglaltak szerint az 6vod,ainevel6s a gyermek

nevel6s6hez sz0ks6ges, a teljes 6vodai 6letet mag6ban foglal6 foglalkoz6sok keret6ben folyik.
A gyermek abban az 6vben, amelynek augusztus 3I. napjlig a harmadik 6let6v6t betcilti, a

nevel6si 6v kezd6 napj6t6l (szeptember 1-t6l) 6vodakiiteles, azaz legal6bb napi n6gy 6riban

6vodai foglalkozSson vesz r6szt, melynek teljesit6s66rt a sziilo (tdrv6nyes k6pvisel6) felel6s. A
megyei korm6nyhivatal fltaltnos illet6kess6ggel eljir6 jarldsi hivatala a szul6 (torv6nyes

k6pviselo) k6relm6re 6s az 6vodavezeto, valamint a v6d6no egyet6rt6s6vel, a gyermek jogos

6rdek6t szem elott tartva, annak az evnek az augusrtus 31 . napjhig, amelyben a gyermek a

negyedik 6let6v6t betrjlti, ki.ilonos m6lt6nyllst 6rdeml6 esetben, rijabb k6relem alapjdn annak

az 6vnek az augtsztus 31. napj6ig, amelyben a gyermek az otodik 61et6v6t betolti, felment6st

adhat a kotelez6 6vodai nevel6sben va16 r6szv6tel al6l, ha a gyermek csalddi koriilmdnyei,

k6pessdgeinek kibontakoztatilsa, saj6tos helyzete indokolja AIkt. 8. S e), j2. $ (1) b) pont/.

Nevel6si 6v: szeptember 1-j6t6l a kovetkez6 6v augusztus 3l-€igl,rrto idoszak AIkt. 4.$ 19.

pont/.

A PTE Gyakorl6 Altalfnos Iskola 6s Gimnfzium 6vod6j6ban

az ilvodai jelentkez6s ideje:

2022.fprilis 25-27. kiiziitt, elektronikus fton az 6voda hivatalos

e-mail-cfm6n (ovoda@pte.hu)

A sztil6 (torvdnyes kdpviselo) a fenti idopontban kciteles beiratni a3.lletdvet2022. augusztus

31. napjdig betdlto gyermekdt az 6vodaba.



A kotelezo 6vodaba j6r6s al6l mentesiil az, aki:

Bcilcsod6ben marad.

Ovodaktjtelezettsdg6t ktilftild<tn teljesiti (a gyermek sziildje k<iteles err6l2022.mr[jus 12-

ig irdsban 6rtesiteni az Oktatdsi Hivatalt. Bejelent6si kotelezetts6gtiket a www.oktatas.hu

oldal KoznevelLs meniipontj6nak Killftldre tavozds bejelentdse pontj6b6l, vagy a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldreJavozas:bejelentese linken el6rheto

elektronikus rirlap kitolt6s6vel 6s postai riton tort6n6 bekiild6s6vel tudj6k teljesiteni.

A ktitelezo 6vod6ba j6r6s a161i felment6si k6relmet 2022.fprilis 15-ig lehet benyijtani a

megyei korm6nyhi v atal |ltalfno s il l et6kes s 6 g gel elj hr 6 j ar 6si hw atalto z.

A gyermeket els6sorban abba az 6vodfha kell felvenni, 6tvenni, amelynek kcirzetdben lakik

vagy ahol a sziildje (torv6nyes k6pviseloje) dolgozik. A felv6telr6l, 6tv6teh6l az 6vodavezetoje

dont. A sztil6 (torvdnyes kdpviselo) gyermeke adottsrigainak, kdpess6geinek, drdekl6d6sdnek

megfelel6en, saj6t vall6si, villgnezeti meggyoz6d6s6re, nemzeti hovatartozfts6ra tekintettel

szabadon vflaszthal6vod6t AIkt.72. g (2) bekezd6s/.

Integrfltan nevelhet6 sajritos nevel6si ig6nyii gyermekek 6vodai felv6tel6r6l

Int6zm6nyi.ink Alapit6 Okirat6ban az alaptevlkenys6gek kozott csak a hall6ss6rtilt saj6tos

nevel6si igdnyti gyermekek integr6lt nevel6se jelenik meg, ezerl csak ezen kiilonleges

brin6sm6dot igdnyl6 gyermekeket tudja fogadni az 6voda.

Az 6vodai jelentkez6shez (beiratkozfshoz) sziiks6ges dokumentumok:

- kitctltdtt jelentkez6si lap (letoltheto az 6voda honlapj616l www.ovoda.pte.hu)

Az alilbbr dokumentumokat a nevel6si 6v kezdetekor kell bemutatni:

- a gyermek sziilet6si anyakonyvi kivonata,

- a gyermek TAJ-khrty?4a 6s olt6si k6nyve,

- a gyennek lakcimkitrty 6j a,

- a sziil6 (torv6nyes kdpvisel6) lakcimkSrty6ja,

- nem magyar 6llampolgrlr gyermek Magyarorszhgteriletln val6 hrt6zkoddsjogcimdt igazol6

6s a tart6zkod6sra j ogosit6 okirata.



Az 6voda vezetlje a202212023. nevel6si 6vre sz6l6 felv6teli k6relmek elbirflfsfr6l hozott

diint6sr6l 2022. mijus 6-ig elektronikus riton 6rtesiti a sziil6ket.

A jogorvoslati eljiris szabflyaiz Az 6voda dont6se ellen jogszab6lys6rt6sre, az int6zm6ny

bels6 szabillyzatdnak megs6rt6s6re vagy 6rdeksdrelemre hivatkozdssal a szul6 (torvdnyes

kdpvisel6) a kdzl6st6l (illetve att6l a napt6l, amikor tudom6siira jutott) tizenit napon beliil

elj6r6st megindit6 k6relmet nyirjthat be az 6vodavezetbnll. Az 6vodavezet6 az elj6r6st

megindit6 k6relmet azigy osszes iratdval nyolc napon beliil - elbir5l5s c6ljih6l- megkiildi a

fenntart6 nev6ben m6sodfokon eljar6 oktatSsi igazgatohoz. A sz:dll6 (tcirv6nyes k6pvisel6) a

mdsodfokf dcintds bfr6s6gi feliilvizsgSlat6t kdrheti a kozl6st6l szftmitottharminc napon beliil,
jo gszab 6lys6rt6sre hivatkozdssal /Nkt. 37 -39 . Q l .

Az 6vodintatisi kiitelezetts6g nem teljesft6se eset6n alkalmazhat6 jogkiivetkezm6nyek:

Az a sziJlo vagy ttirv6nyes kdpvisel6, aki a sztil6i feliigyelete vagy gyhmsilga alatt hllo

gyermeket kell6 id6ben az 6vod6ba nem iratja be, a szabilysertdsekr6l, a szab6lys6rt6si

eljar6sr6l 6s a szabillys6rtdsi nyilvintart6si rendszerr6l sz6l6 20I2.6vi II. trirv6ny 247. g 0)
bekezd6s a) pontja alapjfin szab6lys6rt6st krivet el, amely alapjinplnzbirsdggal sirjthat6.

Ha az 6vodai nevel6sben va16 r6szv6telre k<itelezett gyermek az 6vodu nevel6sben val6

r6szvdteli kcitelezetts6g6t megszegi, az 6voda vezet6je az adott nevel6si 6vben igazolatlanul

mulasztott huszadik 6vodai nevel6si nap uthnkezdem6nyezi a csal6dt6mogat6si iigyben e1j6r6

hat6s6gn6l az ellttths sztineteltet6s6t, valamint 6rtesiti a gy6mhat6s6got.

P6cs,2022. marcius 28.
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