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Fotópályázatot hirdetett a Szavazz a Családra! – Generációk szakadék
nélkül című kampány részeként a családi élet népszerűsítésére az Ága-Boga
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, illetve
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával. A kampány
egyik eleme ez a foto- és videopályázat, amelyre pillanatfelvételeket, illetve
maximum kétperces kisfilmeket várnak a szervezők. A pályamunkákban azt
mutathatják be a jelentkezők, hogy miért érdemes családban élni. Formai
megkötés nincs, de egy pályázó legfeljebb három munkát nyújthat be, azaz
tölthet fel a Szavazz a Családra facebook oldalra. A határidő: április 8. A
tíz legjobb videó nyilvános vetítésen kerül bemutatásra, míg a kiválasztott
fotók kiállításon mutatkoznak be a nagyközönségnek. Az első három helyezett
díjazásban részesül.
A foto- és videopályázaton kívül több más programot is szerveznek a
nagycsaládosok a kampány jegyében: egyebek közt húsvéti készülődést és szeretetvendégséget a láthatatlan munka napja alkalmából; április 29-én pedig
koncertekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a Főtéren.
A részletes programról későbbi lapszámainkban még részletesen beszámolunk.
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&ELHÃV·S ELSË OSZT·LYOSOK BEÃRAT·S·RA
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az
alábbi beíratási időpontokat határozza meg:
2012. április 18. (szerda) 13.00–18.00
2012. április 19. (csütörtök) 8.00–18.00
2012. április 20. (péntek) 8.00–13.00
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint Magyarországon minden
gyermek tanköteles. 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.
Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről
• az óvoda véleménye alapján,
• a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
• szakértői vélemény alapján.
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• Az eredeti óvodai (szakértői) vélemény,.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata,.
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Oktatási és Művelődési Bizottság

&ELHÃV·S ÉVODAI BEÃRAT·SRA
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:
2012. április 3. (kedd):
8–13 óráig
2012. április 4. (szerda): 10–18 óráig
2012. április 5. (csütörtök): 13–18 óráig.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét
bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben
folyamatosan történik.”
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerint:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény 6. §-ának
(2) bekezdésében meghatározottak szerinti – kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai
nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden,
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni.
A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermeket
kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai nevelés kötelezettsége alól.
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Oktatási és Művelődési Bizottság

