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BEKES MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

KOZLEMENY 
az altalanos iskolai beiratkozasr61 

Ertesitem az erintett szuloket, hogy a 2016/2017. tanevre t6rteno beiratkozasra az alabbi 
idopontokban kerUI sor: 

2016. aprilis 14-en (csutortokon) 8 6rat6119 6raig 
es 

2016. aprilis 15-en (penteken) 8 6rat6119 6raig. 

A nemzeti koznevelesrol sz616 2011. evi CXC. torveny (a tovabbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdese 

ertelmeben Magyarorszagon minden gyermek koteles az intezmenyes neveles-oktatasban reszt 

venni, tankotelezettseget teljesiteni. 

A tankotelesse val6 gyermeket a kozlemenyben megjelolt idopontban a szulo koteles beiratni a 

lak6helye szerint illetekes vagy a valasztott iskola elso evfolyamara. 

A nevelesi-oktatasi intezmenyek mukodeserol es a koznevelesi intezmenyek nevhasznalatar61 sz616 

20/2012. (Vlll.31 .) EMMI rendelet (a tovabbiakban: EMMI rendelet) 21 . § (1 )- (2) bekezdese 

ertelmeben a tankotelezettseg megkezdesenek feltetele a gyermek iskolaba lepesehez szukseges 

fejlettsegenek meglete, annak igazolasa. Az 6voda az iskolaba lepeshez szukseges fejlettseget 

igazolja vagy dent a hatodik eletevet augusztus 31-ig bet61to gyermek 6vodai nevelesben val6 tovabbi 

reszvetelerol, szukseg eseten az 6voda ennek megallapitasahoz szakertoi bizottsagi vizsgalatot 

kezdemenyez. 

Az Nkt. 45 § (2) bekezdese szerint, ha a gyermek az iskolaba lepeshez szukseges fejlettseget 

korabban eleri, a kormanyhivatal a szUlo kerelmere szakertoi bizottsag velemenye alapjan 

engedelyezheti, hogy a gyermek hateves kor elott megkezdje tankotelezettsegenek teljesiteset. 

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdese alapjan az altalanos iskola koteles felvenni azt a tankoteles tanul6t, aki 

eletvitelszeruen az altalanos iskola korzeteben lakik. 

Epftesi.igyi, Hat6sagi, Oktatasi es Torvenyessegi Feli.igyeleti Foosztaly [Oktatasi es Hat6sagi Osztaly] 
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A 2016/2017. tanev kotelezo felvetelt biztosit6 altalanos iskolainak felveteli korzete es a pedag6giai 

szakszolgalatot ellat6 intezmenyek korzetei megtekinthetoek a Bekes Megyei Kormanyhivatal 

honlapjan: www.bekeskh.hu---+ Oktatasi ugyek--+ Kozlemenyek menupont alatt. 

Az elso evfolvamra tOrteno beiratashoz szukseges dokumentumok: 

• a gyermek nevere kiallltott szemelyi azonoslt6, 

• a gyermek nevere kiallltott lakclmet igazol6 hat6sagi igazolvany 
(lakclmkartya), 

• 

A felvetelrol elso fokon az iskola igazgat6ja dont, melyrol irasban, hatarozatban ertesiti a szl.iloket. 

A jelentkezes elutasitasa eseten a szulo az Nkt. 37.§ (2)-(3). bekezdese alapjan jogszabalysertesre 

vagy erdekserelemre hivatkozassal nyujthat be felulbiralati kerelmet a kezhezveteltol, ennek 

hianyaban a tudomasara jutasat61 szamitott tizenot napon bell.ii. Az eljarast megindit6 kerelmet a 
. ! 

Klebelsberg lntezmenyfenntart6 Kozpont illetekes tankerl.ileti igazgat6jahoz, illetve ha nem allami 

fenntartasu az intezmeny, akkor annak fenntart6jahoz kell benyujtani. A fenntart6 a benyujtott 

kerelmet a beerkezestol szamitott 21 napon bell.ii koteles elbira lni. 

Amennyiben a valasztott iskola a gyermek felvetelet elutasit6 dontest hoz, a szulo az EMMI rendelet 

22. § (2) bekezdese ertelmeben koteles a gyermeket a dontes jogerore emelkedeset koveto ot napon 

bell.ii beiratni a kotelezo felvetelt biztosit6 iskola elso evfolyamara. 

Kerem a kedves szuloket, torvenyes kepviseloket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekuk 

altalanos iskolai beiratasi kotelezettseguknek. 

Bekescsaba, 2016. marcius 1 . 

Tisztelettel: 

Gajda Robert 
kormanymegbizott 
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