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Hirdet44!4y
az 6ltal6nos iskolai beiratkozisr6l

Ertesitem az 6rintett szUl6ket, tdrv6nyes k6pvisel6ket (tov6bbiakban egyutt: szUl6k), hogy a
201812019. tan6vre tdrten6 6ltal6nos iskolai beiratkoz6sra az alAbbi id6pontokban kerUl sor:

2018.6prilis 12-6n (csUtdrt6k<in) 8 6r6t6l 19 5r6ig,
2018.6prilis 13-5n (p6nteken) 8 6r6t6l 19 6r6ig.

A nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 2011. evi CXC. tdrv6ny (tovdbbiakban: Nkt.) 45. S (1) bekezd6se
6rtelm6ben Magyarorsz1gon minden gyermek kdteles az int6zm6nyes nevel6s-oktatdsban r6szt
venni, tank6telezetts6g6t teljesiteni.
A tankdtefess6 v616, azaz2012. augusztus 31-ig sztiletett gyermek6t a sziil6 ktiteles beiratni
a lak6helye, ennek hiSnySban tart6zkod6si helye szerint illet6kes vagy a v5lasztott iskola
els6 6vfolyamira.
A nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mUkdd6ser6l 6s a kdznevel6si int6zm6nyek n6vhaszndlatdr6l
szolo2012012. (Vlll.31.) EMMI rendelet (tov5bbiakban: rendelet) 21. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
tankotelezetts6g megkezd6s6nek felt6tele a gyei'mek iskol6ba lepesehez szUkseges fejletts6g6nek
megl6te, annak igazol6sa. Az iskol6ba l6p6shez szUks6ges fejlettseget az 6voda igazolja.
A beiratkoziskor be kell mutatni a gyermek nev6re ki5llitoft szem6lyi azonosit5t 6s lakcimet
igazol5 hat6s6gi igazolvinyt, tov6bbi az iskoliba l6p6shez sztiks6ges fejletts6g el6r6s5t
tan(sit6 igazol6st.

Az Nkt. 50. S (6) bekezd6se alapjSn az 1ltalAnos iskola kdteles felvenni azt a tankdteles tanul6t,
aki 6letvitelszenien az AltalAnos iskola kdrzet6ben lakik. A kotelez6 felv6telt biztosito iskolSk
felveteli kdrzeteit a Fej6r Megyei Korm6nyhivatal Sz6kesfeh6rvdri Jdrdsi Hivatala 2018. febru6r 28-
ig a honlapjdn nyilv5noss6gra hozta.
A felv6telr6l els6 fokon az iskola igazgat6ja ddnt a rendeletben foglalt eljdr6srend szerint.

A jelentkez6s elutaslt6sa eset6n a szUl6 jogszabdlys6ft6sre vagy 6rdeks6relemre hivatkozdssal
ny0jthat be fellebbez6si k6relmet a k6zhezv6telt6l szdmitott 15 napon belUl. Az eljdrdst megindlt6
k6relmet az elutaslt6 d6nt6st hoz6 iskol6hoz kell beny0jtani a Duna0jvdrosi TankerUleti Kdzpont
igazgat6j6nak cimezve, illetve, ha nem 6llami fenntartds0 az int6zm6ny, akkor annak
fenntartoj6hoz kell cimezni.

A fenti rendelkez6sek szerinti k6zet meghatSroz6s nem 6rinti a gzUl6 szabad iskolav6lasztdshoz
val6 jog6t. Amennyiben a v6lasztott iskola a gyermek felv6tel6t eli.rtasit6 ddnt6st hoz (a
fellebbez6st kdvet6en is), a szUl6 a gyermeket a dont6s joger6re emelked6s6t kdvet6 6t napon
beliil kdteles beiratni a k<itelez6 felv6telt biztosit6 iskola els6 6vfolyamira.

K6rem a kedves szUl6ket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekUk dltaldnos iskolai
beirat6si kdtelezettseg Uknek.

Duna(jv5ros, 2018. mSrcius 8.
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