Szent Imre Római Katolikus Által,ínos Iskola
és Óvoda

Postai cím:3532 Miskolc, Fadrusz u. 3-8. Telefon:(46) 53I-572
E-mail : szentimremiskolcíE smail. com Weboldal : htto i/www. szentimre. com
:

HIRDETMENY
A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda értesítia Kedves Szülőket, hogy a
Kisboldogasszony Tagóvodában, a20l8l2019-es nevelési évre, l20l2012. VIII.31. EMMI 20 §, Nkt.
72.§ alapján azővodai beíratás időpontja:
2018. áprili s 25-26. (szerda-csütörtök)

8.00-1 8.00 óráig

A beíratás helye:
Az óvoda felvételi körzete: Miskolc város
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a
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lő) szemé lyi i gazolv ány a, lakc imkáfi

áj a.

Az óvodában a2018l2019-es nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig
t.art.

Óvodai beiratkozásra várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 2018. augusztus 31-ig betölti a
harmadik életévét.
Óvodaköteles a ryerínek abban az évben, amelyben a 3. életévétbetölti. A gyermek a nevelési év
kezdő napjátő| legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni,
Az ővoda felveheti aá a gyermeket is, aki a harmadik életévéta felvételótől számított fel éven belül
tölti be. Ennek feltétele, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesítette.
Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja azintegráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
glermekeket.

Az óvodai jogviszony létesítéséneknapja: 2018. szeptember 1.
óvodai íelvételrőI az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes

Az

j o gs zab óly i el őír ds alapj án.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott dantés közlésének hatórnapja 2018. június 01.
Az óvodavezető irásban értesítia szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az

ővodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértésieljárást von maga ltán, az óvoda vezetője

a mulasáásról

köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számitott tizenöt napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé: Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u, 1.
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