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HIRDETMENY
a szent
szent Imre Római katolikus Áltoláro, Iskola és Óvoda értesítia kedves szülőket, hogy
Anna Tagóvodában, a2015l20l6-os nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja:

A

20

1

5. áprili s 22-23. (szerda-csütörtök)

A beíratás helye:
Az óvoda fetvételi körzete: Acél u.52_110,,

8,00-1 8,00 óráig

Andor u. 13-45., Avar, Bíró, Böngér, Brigád, Elód, Fadrusz, Fém,

dŰlŐ, Kiskirályhegy,
Gergely_köz, Gépész,Gyula u. 15-44., Herceghajtás dúló, Kabók, Kalapács, Karoly, Kavics, Kishajtás
tér, Újitók, Vas,
Imre
Szent
Réz,
Kohász, Kohó, Liszt, Méhész,Miklós, Nagykerekhegy dűlő, Örs, Pál, Pocem dűlő, Rácz,
7oltátltl. |5-44.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a

a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

a

a gyermek lakcímkártyája, TAJ- kátrtyája,

a
a
a
O

keresálevél másolata
a szü lő ( gondv i s e l ő) s zemé lyi i gazo7v ány a, Lakcímkárty áj a,
sajátos nevelési igényti gyermek esetében: szakértői vélemény
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
A óvodában a2}t5l2016-os nevelési év 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig
l'art.

óvodai felvételre váiuk azokata szülőket, akinek gyermeke 2015, augusztus 31.-ig betÖlti a harmadik
életévét.

Azon gyermekek számára, akik 2015. augusztus 3]. után töltik be 3, étetévÜket, Ővodai felvételi
kérelmüket je\ezzék az iltézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott
előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az ővodai beíratása a gyermeknek abban az ér,ben, amelyben a harmadik életévétbetÖlti,
venni,
majd a nevelési év kezdő napjínőllegalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben résá
Az óvoda felveheti azt a gyenneket is, aki a harmadik életévéta felvételétól számitotÍ fél éven belÜl
hellYel
betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetŐ.
Az intézményaz Alapító okirata a|aplán fogadja azintegráltan nevelhetó sajátos nevelési igénYŰ
g,lermekeket.

Az óvodai jogviszony tétesítéséneknapja: 2015. szeptember 1,
Az óvodai felvételről uz óvodui férőhelyek függvényében űz Óvoda vezetője dÖnt az érvénYes
j o g s zab úly i előír ás al apj ún.

döntés közlésének hatórnapja 2015. május 22.
Az óvodavezető írásbanértesítia szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az ővodaifelvétel térgyábanmeghozott

ővodáztatási kötelezettség nem teljesítéseszabálysértési eljárást von maga ltán, az Óvoda vezetője
jegyzőjét.
a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat
óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számitott tízenŐí napon belÜl
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jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé: Egri Főegyhénmegye 3300 Eger, SzéchenYi u.
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