ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

az óvodai felvételi eljárásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) b) pontja,
valamint Komló Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 1/2017. (III.9.) számú
határozata alapján Komló Város Önkormányzat a fenntartásában álló óvodákban a leendő óvodások
beíratásának időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

Óvodai beíratás a 2017/2018. nevelési évben
Komló város óvodáiban az óvodai beíratás, jelentkezés időpontja:
2017. április 24. (hétfő) 7 – 17 óra között
2017. április 25. (kedd) 7 – 16 óra között
A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg
szülője dolgozik.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti.
Az Nkt. 8 § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. év betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2017.
(III.9.) sz. határozatában szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Komló Városi Óvoda
intézményt átszervezze oly módon, hogy a Felsőszilvási Tagóvoda és a Szilvási Tagóvoda
összevonásra kerüljön a Szilvási Tagóvoda nyári zárásnak befejező napjától, de legkésőbb 2017.
szeptember 1. napjáig. A feladat-ellátási hely az összevonást követően egy épületben a 7300 Komló,
Függetlenség u. 30. sz. alatti Szilvási Tagóvoda épületében működne tovább. Jelenleg a Felsőszilvási
Tagóvodában német nemzetiségi nevelés folyik, mely az átszervezést követően a Szilvási
Tagóvodában is változatlanul megmarad.
Az óvodák felvételi körzetének listája Komló város hivatalos honlapján a www.komlo.hu oldalon
található.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles 2017. május 6. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.
Speciális feladatokat ellátó óvodák:
• Német nemzetiségi nevelést biztosító feladat-ellátási helyek:
o Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. ½.)
o Mecsekjánosi Tagóvoda (7300 Komló, Iskola u. 39.)

o Szilvási Tagóvoda (7300 Komló, Függetlenség u. 30.)
•

Magyar nyelvű roma/ cigány kulturális nevelést biztosító feladat-ellátási helyek:
o Hunyadi Tagóvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.)
o Gesztenyési Tagóvoda (7300 Komló, Rózsa u. 9.)
o Kökönyösi Tagóvoda (7300 Komló, Jó szerencsét u. 1.)

•

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját végző óvodákról a Komló Városi Óvoda
vezetője nyújt felvilágosítást (Komló, Tompa M. u. 2/1.; tel: 06-72/481-305)

Az óvodai beíratáshoz szüksége iratok:
o a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
o gyermek születési anyakönyvi kivonata,
o a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a
gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyelet gyakorló szülő) vagy más
törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a
gyámhivatal gyámrendelő határozata.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes
jogszabályi előírás alapján.
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2017. május 25., a döntésről szóló határozatot a
beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.
Az óvoda felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a
tudomásra jutástól számított 15 napon belül – a gyermek érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A
jogorvoslati eljárásban a települési önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézmény esetén a
jegyző jár el. A határozat ellen irányuló felül bírálati kérelmet Komló Város Címzetes Főjegyzőjéhez
címezve, Komló Városi Óvoda intézményhez (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.) kell benyújtani.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az óvodai
beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
működő általános iskolák esetében a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozására a
Baranya Megyei Kormányhivatal az alábbi időpontokat jelölte ki:
2017. április 20. (csütörtök) 8:00-18:00
2017. április 21. (péntek) 8:00-16:00

Komló, 2017. március 10.
Polics József s.k.
polgármester

Óvodai körzetek 2017/2018. nevelési év
Kökönyösi Óvoda

Körtvélyesi Óvoda
































































Bányász utca
Gorkij utca
Határtető
Jókai utca
Juhász Gy. utca
Kinizsi P. utca
Kisfaludy utca
Kossuth akna
Magyar B. utca
Mikszáth K. utca
Móricz Zs. utca
Nagy László utca
Pécsi út
Petőfi tér
Radnóti M. utca
Rákóczi utca
Vájáriskola utca
Jó szerencsét utca
Toldi M. utca

Ágnes utca
Anikó utca
Bartók B. utca
Benczúr Gy. utca
Borbála utca
Cecília utca
Cserma utca
Dankó Pista utca
Dávidföldi kertek
Dobó I. utca
Dorottya utca
Erkel F. utca
Erzsébet utca
Flóra utca
Gárdonyi G. utca
Gizella utca
Hajnalka utca
Hegyhát utca
Ifjúság utca
Ilona utca
Júlia utca
Kodály Z. utca
Körtvélyes dűlő
Körtvélyes utca
Krisztina utca
Lehár F. utca
Liszt F. utca
Lotz K. utca
Madách I. utca
Madarász utca
Mecsek köz
Mecsekfalu
Mecsekfalui út
Munkácsy utca
Nagyszántó utca
Rippl Rónai utca
Sikonda
Széchenyi utca
Székely B. utca
Színyei utca
Zengő utca
Zichy utca

Mánfa közigazgatási területe

Komló Városi Óvoda (Tompa M. Utca)

Hunyadi Utcai Óvoda






























Bajcsy Zs. utca
Berek utca
Eötvös utca
Gagarin utca
Kazinczy utca 1/a, 1/b, 1/c
Kórház utca
Kossuth L. utca
Majális tér
Petőfi utca
Tompa M. utca
Vak Bottyán
Városház tér
Zrínyi utca, tér

Vörösmarty utca
Hunyadi utca
Attila utca
Bercsényi utca
Kazinczy utca (1/a, 1/b, 1/c kivételével)
Irinyi J. utca
Bocskai utca
Dugonics T. utca
Bercsényi utca
Damjanich utca
Autosvölgy
Arany J. utca
Sportvölgy
Temető dűlő

Mecsekjánosi Óvoda

Gesztenyési Óvoda














Batthyányi utca
Fő utca
Hizlalda utca
Ipari út
Iskola utca
Kisbattyán
Lőtér dűlő
Mecsekjánosi puszta
Patak utca























Ady Endre utca
Anna akna
Csermák dűlő
Fenyő utca
Gesztenyési út
Gyöngyvirág utca
Hóvirág utca
János Engel A. utca
József A. utca
Kőbánya
Liliom utca
Nefelejcs utca
Rezeda utca
Rozmaring utca
Rózsa utca
Sóstó utca
Szegfű utca
Viola utca
Zobák puszta
Zobáki út

Felsőszilvási Óvoda

Szilvási Óvoda

















Alkotmány utca 40.⇒, 43. ⇒,
Aranypohár dűlő
Cseresznyák dűlő
Gadány
Hársfa utca
Köztársaság utca
Május 1. utca

Akácfa utca
Alkotmány utca 1-41, 4-38
Béke I. sor
Béke II. sor
Béke III. sor
Diófa utca
Dózsa Gy. utca









Malompart dűlő
Malomszéle dűlő
Nyár utca
Ősz utca
Tavasz utca
Tél utca
Vértanúk utca









Függetlenség
Kiss János utca
Kölcsey F. utca
Március 15. utca
Pannónia utca
Szilvási út
Táncsics Mihály utca

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
24/2017. (III.9.) sz. határozatában szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Komló
Városi Óvoda intézményt átszervezze oly módon, hogy a Felsőszilvási Tagóvoda és a Szilvási
Tagóvoda összevonásra kerüljön a Szilvási Tagóvoda nyári zárásnak befejező napjától, de
legkésőbb 2017. szeptember 1. napjáig. A feladat-ellátási hely az összevonást követően egy
épületben a 7300 Komló, Függetlenség u. 30. sz. alatti Szilvási Tagóvoda épületében
működne tovább. Jelenleg a Felsőszilvási Tagóvodában német nemzetiségi nevelés folyik,
mely az átszervezést követően a Szilvási Tagóvodában is változatlanul megmarad.
Amennyiben az átszervezés megtörténik, úgy a Felsőszilvási Tagóvoda körzetébe tartózó
utcák a Komló Városi Óvoda tagintézményeihez kerülnek átcsoportosításra az alábbiak
szerint:
Utcanév
Alkotmány utca 40.⇒, 43. ⇒,
Köztársaság utca
Május 1. utca
Vértanúk utca
Nyár utca
Ősz utca
Tavasz utca
Tél utca
Hársfa utca
Aranypohár dűlő
Cseresznyák dűlő
Gadány
Malompart dűlő
Malomszéle dűlő

Óvodai körzet 2017/2018-a nevelési évtől

Szilvási Óvoda
(7300 Komló, Függetlenség u. 30.)

Hunyadi Óvoda
(7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.)

