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Sorszám:

7.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 31. napján tartandó ülésére
Tárgy:

Tájékoztató a 2015. évi beiskolázási terv megvalósulásáról. A
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozási időpontjai,
az óvoda és a bölcsőde nyári zárása és az óvodai körzethatárok
meghatározása

Az előterjesztést készítette: Kánya Erika igazgatási ügyintéző

Előadó:

Tormáné Burics Ágnes intézményvezető

Tárgyalta: HB, Szőlőskislaki RÖNK

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. §
(7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az
állami intézményfenntartó központ által meghatározott időszakban kell beíratni. Ily
módon az általános iskolai beíratással összefüggő feladatok kikerültek a települési
önkormányzat feladatköréből.
Az intézménnyel kapcsolatos alábbi fenntartói jogokat
Az Nkt. 83. § (2) bekezdése alapján a fenntartó (illetőleg fenntartói jogokat
gyakorló) önkormányzat köteles meghatározni az:
óvoda kötelező felvételi körzetét,
óvodai jelentkezés módját,
óvodai jelentkezés időpontját,
óvoda napi, heti és éves nyitvatartási idejét,
indítható csoportok számát.
A kötelező felvételi körzet azt jelenti, hogy a körzetbe tartozó gyermekeket az
intézmény köteles felvenni, de – amennyiben férőhelyei nem teltek be –, akár más
településekről is fogadhat gyermekeket.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szabályozza az
óvodai felvétellel kapcsolatos egyéb fenntartói feladatokat, ennek alapján
készítettük el a határozat és a beíratási felhívás tervezetét.
A következő nevelési év óvodai csoportjának indításának előkészítése a települési
népesség-nyilvántartás, valamint az óvodai gyermeknyilvántartás adatain alapul.
A 2016/2017. nevelési évre szóló beíratási felhívásokat a jegyző teszi közzé.
A fentieken túl a 2015. év beiskolázási tervének megvalósulását is tartartalmazza a beszámoló.

Mellékletek:
- 2015. évi szakmai beszámoló
- 2016. évi munkaterv

HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonboglár
Város
Képviselő-testülete
a
2016/2017-es
nevelési
év
vonatkozásában az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
előírtakat az alábbiakban határozza meg:
1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Balatonboglár város közigazgatási
területe és Ordacsehi község közigazgatási területe
2. Engedélyezett felvételi keretszám: 175gyermek
3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben
személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási
rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek
adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi
nyilvántartásba.
4. Az óvodai jelentkezés időpontja:
2016. április 25. 7.30-16.30 óráig
2016. április 26. 7.30-16.30 óráig
pót beiratkozás 2016. május 3. 7.30-14.00 óráig
5. Az óvoda napi, heti nyitvatartási rendje:H-P – 6.45 – 17.00 óráig
Az óvodai ellátás szünetelésének időtartama:
2016. augusztus 18. – 31. Ez 10 munkanapot jelent
6. Az indítható óvodai csoportok száma: 7 csoport
A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2016/2017. nevelési évre szóló
óvodai, mellékletben szereplő beíratási felhívást a helyben szokásos módon tegye
közzé.
Határidő: azonnal, illetve a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai
beiratkozás időpontjának nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

