
F€jér M€gyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járísi IlivataI

Ugynabzám I FE.02/|KÍ/1 548.8/201 9

HiÍdetménv
az á|ta|ános isko|ai beiÍa{kozásró|

Értesítém az érinteti szü|őket' töruényes képvise]őket (továbbiakban együtt| szü|ók)' hogy a
2019/2020' tanéVre történő á|ta|ános isko|ai beiratkozásra az a|ábbi idópontokban kerül sor:

2019. áp.iIis 11.én (csütörtökön) 8 óÍátó| 19 óráiq,
2019' ápriIis 12.én (péntéken) B órátó| 19 órá|g.

A nernzeti közneve|és|6| szó|ó 2011' éVi cxc- törvény (továbbiakban: Nkt ) 45' s (1) bekezdése
érte|mében Magyarországon minden gyermek köte|es az intézményes neve|és-oktatásban részt
Venni tankóteIezettségét té|jésíteni'
A tanköteIessé váIó, azaz 2013. augusztus 3,í-ig született gyermekét a szü|ó köte|es beíÍatni
a |akóhe|ye, ennek hiányában tartózkodási he|ye szerint il|etékes vagy a vá|ászlott isko|a
eIsó évfolyamára.
A neve|ési-oktatási intézn']ények mijködésérö| és a köznevelési inlézmények néVhaszná|atáról
szó|ó 2012012' (V|||.31 ) E|!1l\lI rendelet (továbbiakban: rende|et) 21' s (1) bekezdése érteImében a
tanköteIezettség megkezdésének fe]1éle]é a gyermek isko|ába lépéséhez szÜkséges fejIettségének
meg|éte' annak igazolása' Az isko|ába |épéshez szükséges fej|ettsóget az óvrda jgazo|ja
A beiratkozáskor be ke|| mutatni a gyermek nevére kiál|ított személyi azonosílót és |akcímet
igazo|ó hatósági igazo|ványt, továbbá az iskolába |épéshez szükségés fej|ettség e|érését
tanúsitó igazo|ást.

Az Nkt' 50' s (6) bekezdése alapján az á|ta]ános isko|a kőte|es fe|Venni azt a tanköteles tanuót.
ak é|étvité|szerűen az általános isko|a körzetében lakik' A köte|ező fe|Vélé|t biztosító isko|ák
fe|véte|i körze|eit a Fejér [4egyei Kormányhivata| székesfehérvári Járási Hivata|a 2019' feb.uár 28-
ig a kormányhivata] honlapján nyi|Vánosságra hozza'
A fé|Véte|rő| e|só fokon az isko|a igazgatója dÖnt a rende|etbén fog|a|t ejárásrend szerint'

A je|entkezés e|utasíiása esetén a szÜiő jogszabá|ysértésré vagy érdeksérelemre hivatkozással
nyújlhal be fel|ebbezési kéreImet a kézhezvéte|tő| számított 15 napon belü|. Az eljárást megÍndító
kéreImet az elutasíló döntést hozó isko|ához ke|| benyújtan a DUnaújVárosi TankerÜeti Kőzpont
igazgatójának címezve, i||eive, há nem á||ami fenntartású az intézmény', ákkor annak
fenntartójához keIl címezni'

A fenti rende|kezések szeÍnti körzet rneghatározás nem érinti a szülő szabad isko|avá|aszláshoz
Va|ó jogát' Amenny]ben a vá|asztott isko|a a gyern,]ek felvétélé1 e|utasító döntést hoz (a
Íel|ebbezési kóVétóen is), a szü|ó a gyérmekét a döntés jogérőre eme|kedését kóVető öt napon
be|ü| köté|es beiratni a kötelezó Íe|Véte|t biztosító isko|a é|ső évÍo|vamára.

Kérem a kedves szülőket' hogy a ]e|zelt napokon tegyenek
beíratási köteIezettségüknek.

DunaújVáros, 2019' Íebtá| 27.

e|eget gyermekük á|ta|ános isko]a'


