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HIRDETMENY

A

Szent Imre Római Katolikus Áltotáro, Iskola és Óvoda értesítia Kedves Szülőket, hogy a
Kisboldoga§szony Tagóvodában, a201512016-os nevelési évte, az óvodai beíratás időpontja:
20 1 5. áprili s 22-23. (szerda-csütörtök)
8.00-1 8.00 óráig
A beíratás helye: Kisboldoeusszonv Óvoda, 3535 Miskolc, Pusklís Tivadar u. 5.
Az óvoda felvételi körzete: Miskolc város

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a
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a gyermek lakcímkárty áj a, T AJ -kárty áj a,

a

keresztlevél másolata,
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) szemé lyi igazolv ány a, lakcimkárty
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a

sajátos nevelési igén}i gyermek esetében: szakértői vélemény

a

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozaí

A

óvodában a 2015l2016-os nevelési év 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napláig

tart.

Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 20I5. augusztus 3L-ig betölti a harmadik
életévét.

Azon gyermekek számára, akik 2015. augusztus 3]. utón töltik be 3. életévüket, ővodai felvételi
kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott
előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévétbetölti,
majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben résá venni.
Az ővoda felveheti azt a gyetmeket is, aki a harmadik életévéta felvételétől számított fel éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartőzkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja azintegráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
glermekeket.

Az óvodai jogviszony létesítéséneknapja: 2015. szeptember 1.
óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében űz óvoda vezetője dönt az érvényes

Az

i előír ús alapj án.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés lrtjzlésének határnapja 2015. május 22.
Az óvodavezető irásban értesítia szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

j o g szab óly

Az ővodártatási kötelezettség nem teljesítéseszabálysértési eljárást von maga ltán, az óvoda vezetője
a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat

jegyzőjét.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől szétmitott tizenőt napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé: Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
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Dr. Kovácsné Nikházv
ígazgatő
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