Szent Imre Római Katolikus Által,ínos Iskola
és Óvoda

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

HIRDETMENY
A Szent Imre Római Katolihn Általónos Iskola és Óvoda értesítia Kedves Szülőket, hogy a Szent
Anna Tagóvodáb an, a 20!8l2019-es nevelési évre l20/20I2. VIII.3 1 . EMMI 20 §, Nk1. 72.§ alapján
az őv odai beíratás időpontj a:
2018. ápritis 25-26. (szerda-csütörtök)

8.00,-18.00 óráig

A beíratás helye: Szent Anna Óvoda, 3532 Miskolc, Brigúd u 2/a
Az Óvoda felvételi kÖrzete: Acél u.52-1l0., Andor u. 13-45., Avar, Bíró, Böngér,

Brigád, Előd, Fadrusz, Fém,

Gergely_köz, Gépész, Gyula u. 15_44., Herceghajtás dűlő, Kabók, Kalapács, Károly, Kavics; Kishajtás dúlő, Kiskirályhegy,
Kohász, Kohó, Liszt, Méhész,Miklós, Nagykerekhegy dúlő, Örs, Pri,l, Pocem dűlő, Rácz,kéz, Szent Imre tér, Újítók, Vas,
Zoltán u. l5-44.
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Az óvodában a2018l2019-es nevelési év 2018. szeptember 1. napjától2019. augusztus 31. napjáig
tart.

Óvodai beiratkozásra várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 2018. augusztus 3t-ig betölti a
harmadik életévét.
Óvodaköteles a gyermek abban azévben, amelyben a 3. életévétbetölti. A gyermek a nevelési év
kezdó napjátől legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben-részt venni.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévéta felvételétől szrámított 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 a|apján fogadja azintegráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gllermekekel.

Az óvodai jogviszony létesítéséneknapja: 2018. szeptember 1.
Az óvodai íelvételről az óvodai férőhelyek függvényébenaz óvoda vezetője döní az érvényes

j ogszabályi előírás alapj dn.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének hatórnapja 2018. június 01.
Az óvodavezető irásban értesítia szülót a felvételi eljárás eredményéról.

Az ővodánatási
a mulasáásról

kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője
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. 1i
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dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra

igazgatő
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BalogH-Bubenkó Eva
tagintézmény-yezető
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