tigyir atszám: IJK_08lT}l,1009 9ti-2í2*19.

Á Bács_Kiskun Megyei í{ormányhivat*I Ki*kunhatasi Járási Hivatala
közlemónye a tankritelessé váli gyerrneke1c áltaiános iskolai beíratásarÓl
Értesíterna Kiskunhalasi Járás lakosságát' hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011" évi CXC'
tcirvény (a
továbbiakhan: t',lkt.) 45. $ (2) bekezdése értelmébena 2012. szeptember l' és 2CI13. augusztu$ 31. kdzöt
sztiletett iskolaérgt! gyermekek a ?01912020. tanév kezdetén tankÖtelessé válnalt.

Az Nkt. 50. $ (7) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló töniélly végrehaj1ásáról szolÓ zzgnan.
(VlII' 2s.) Korm. rendelet 38/A. $ il) bekezdés c) porrtja éttelntében a beiiatko-zás iáőpontját u ga";-Ki'kun
Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala a jár'ás valamennyi településére'*gy.ég"r*,,hatarozta

meg:

Á beiratkozás

* KÍskrrnhnla$i

Járás össze$ általános iskotáiában;

2019' április 1l. n*pjá* 8-t9 óráig icstitörtoki
20I9. április l2. napján 8-19 óráig (péntek)

közötti

időszakban Éörténík.

A sziilő,

gondviselő köteles beíratní gyermekét abba az általrínos iskotába, amelynek körzetébe lakóhelye,
*nnelt hiányában tartizkodási helye alapján taffozik - a kötelezö felvételt biztositó isÉolába -, illefue a válasxott
intézrnénybe

A

he,

Í*ptÉshozszq,kqÉ"g.gan i

0 a satilők (gondvist}Ő) szsnrélyazonosítiigazolvlinyára,
o a szülők (gorrdviselő) lakcímét igazoló lratósági igazolványra,
o a gyetmek nevóre kiállitott, szernólyi azonosítót és a lakcímet igazoló
0

hatósági igazolványra

(lakcímkrártya}
az iskolaérettségi igazolí:sra, (óvadai szakvéÍemény,vegy a Szakórtői,Bleotlság szakértői véIeménye
az is ka Ig é r e t I e w s égr ő l, s aj cit as rle v e trés i i ge ny rne gaÍIap ítd s á r o t)

Áz iskola
Cólszsni

a gyermek sztiletési anyakönyvi kivorratát is kérlrefi.
beíratrá'skor a gyetmekre vonatki:zó (esetleges betegségeit igazolÓ'

gondoskcdásrajogasító igazolások) dokumentumokat is benrutatni'

ilietve kiilÖnleges gondozásra"

Áz általános iskola * felvételi körzetében iakóhellyel

rendelkező tankoteles tanulót ttiiteles felvenni.
felvételről az iskolák 2019. április 30-ig kötelesek dönteni, és azt követóen a sziilőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a sztilők
felvéte lt elutasító intéxnényigazgatój áho.e
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felülbírálati kéretemmel élhetnek. A

fe

A

ltilbírálati kérelmet a

l benyú.itan i :

állami fenntartásr[ iskala esetében: az illetékes KiskrÍriisi Tankerületi Kiizpont igazgatójának
{6?ÜÜ

Kiskőrös, Petőfi tér2. sz.},

nem állami fenntartású intéumény esetében; azintéz,ményfenntartÓjánakeímezve,

az értesítéskézhezvételétköveÉő 15 napos h*tárídőn beliit.
Arnennyiben az elutasítÓ.dsttes véglegesséválik, az azt követő
kötelező felvételt biaositó iskola első évfolyamára beíratni.

<it

napon belül a szülö köteles gtermekét a

Á

beírat{s elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértésieljárásról és a szabálysértési nyilvántar1ási
rendszerrőI seóló 2012. évi Il. törvény 247. g (1) bekezdés a) pontja szabálysártésnek minősíti, és a 7. $
{l)
bekezdés b) pontja, valamint a 1l. $ (1) bekezdése alapján 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli
biintetni.
Kiskunhalas, 20 l9. március

4.

dr. Tallós'Bálint

hivatalvezető..

