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11. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 / 639/2008

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2008. november 20-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának
meghatározása a 2009/2010. tanévre

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívandók Intézményvezetők
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
Hepp Tamásné pedagógus szakszervezeti vezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez elengedhetetlenül szükséges, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A közoktatásról szóló többszörösen
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. §-ának (3) bekezdése szerint
a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A gyermekek egy része a hatodik
életévében, másik része a hetedik életévében, augusztus 31-e után elhagyja az óvodát. A
gyermek a hetedik életévében is újabb óvodai nevelési évet kezdhet, de csak abban az
esetben, ha augusztus 31-e után született és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és
rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. Ezeknél
a gyermekeknél a tankötelezettség kezdete a nyolcadik életévre esik.
A Kt. 6. §-ának (2) bekezdése szerint a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a
nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik.
A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség
teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is,
ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a szülő
március 1-je és április 30-a között – az önkormányzat által meghirdetett időpontban – köteles
gyermekét beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott általános iskola első
évfolyamára.

Az általános iskolai beiratkozásokkal azonos időpontban kerül sor az óvodai nevelést ellátó
intézményeknél az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek
beiratkozására.
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A beiratkozás javasolt időpontjai egyeztetésre kerültek az érintett intézmények vezetőivel. Az
intézmények a beiratkozás idejét, a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban, a
helyben szokásos módon közzéteszik. A beiratkozásra az intézmények vezetői által kijelölt
helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével kerül sor.

Felhívást teszünk közzé:
- Tapolca Városi Televízióban
- Tapolcai város honlapján
- Tapolcai Hírözönben.
Az érdeklődő szülőknek a hagyományoknak megfelelően ismertető füzeteket készítünk a
Tapolcán működő intézményekről. Tapolca város honlapján teljes egészében megtalálható
majd ismertető.
A tanköteles korú gyermekek szüleinek, az óvodás gyermekén keresztül szeretnénk ezen
ismertetőket eljuttatni.
Az óvodás korú gyermekek szüleinek a bölcsödében, a gyermek orvosi rendelőkben és az
óvodákban is helyezünk el ismertetőket.

A jogszabályokat és a helyi tapasztalatot figyelembe véve, a 2009/2010. tanévre, az óvodai és
az általános iskolai beiratkozásra a határozati javaslatban megjelölt időpontot javaslom a
Tisztelt Képviselő-testületnek elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a hatályos
jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést és az általános iskolai
nevelés-oktatást ellátó intézményekben a beiratkozás időpontját a
2009/2010. tanévre az alábbiakban állapítja meg:

2008. április 15-án (szerda) 9.00-16.00 óra
2008. április 16-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra

Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett
intézményvezetőket értesítse.

Határidő: 2009. február 29.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. november14.

Á c s János s.k.
polgármester


