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Valamennyi dnkorm6nyzati Hivatal Jegyz6j6nek
Sz6khelv6n

Tiszteft Cimzetes FiljegyzS Asszony! Tisztelt Cimzetes FSjegyzS lJrl
Tisztett Jegyz6 Asszony! Tisztelt Jegyz6 Ur!

A nevel6si-oktatisi int6zm6nyek mffkiid6s6r5l 6s a kciznevel6si int6zm6nyek n6vhasznSlatir6l
sz6l6 2012012. (Vlll. 31.) rendelet 22.$-a 6rtelm6ben:

A (2) bekezd6sben foglaltak figyelembev6tel6vel az iskolai beiratkozds idej6r6l, az errSl valo
dont6s 6s a jogorvoslat beny0jt6s6nak hat5ridejer6l a kormdnyhivatal kozlem6nyt vagy hirdetm6nyt
koteles kozz6tenni a helyben szokdsos m6don, a beiratkozds els6 hatdrnapjdt megel6z6en legal6bb
,,(1)

harminc nappal.

(2) Az adott 6vben tankoteles korba l6p6 gyermeket a szlrl6 mdrcius 1-je 6s 6prilis 30-a kozott

-

a

(orm6nyhivatal Sltal kozlem6nyben vagy hirdetm6nyben kozz6tett id6pontban - koteles beiratni a
lak6helye szerint illet6kes vagy a v6lasztott iskola els6 6vfolyam6ra. Amennyiben a vdlasztott iskola a
gyermek felv6tel6t elutasito dont6st hoz, a szlil6 a gyermek6t a dont6s joger6re emelked6s6t kovetS ot
napon beli.il koteles beiratni a kdtelez6 felv6telt biztosit6 iskola els6 6vfolyamdra."
A Somogy Megyei Kormdnyhivatal a jogszab6lyoknak megfelel6en 2015. febru6r utols6 napjdig kijelolte
a kotelez6 felv6telt biztosit6 Sltal6nos iskolSt minden Somogy megyei tanul6 szfimfira, 6s ezt a
t6j6koztatdst kozz6tette a Somogy Megyei Korm6nyhivatal honlapjdn (www,somogy.gov.hu). Ugyanitt
2015. mfirdus 9-6n megjelenik az a hirdetm6ny, amelyben az 6lhal6nos iskolai beirat6s idej6t, az err6l
val6 dont6s 6s a jogorvoslat beny0jtds6nak hatdridejet teszi kozz6 a kormdnyhivatal.
A nemzeti k<iznevel6srSlsz6l6 2011.6v1GXG. t6rv6ny 50. g-a alapjiin:
,,(6) Az 6ltal6nos iskola koteles felvenni azt a tankoteles tanul6t, aki 6letvitelszerfien az Sltalsnos iskola
korzet6ben lakik (kotelez6 felv6telt biztosit6 Sltal6nos iskola).

(7) Az iskol6ba a tankoteles tanul6kat az els6 6vfolyamra - az flllami int6zm6nyfenntart6 kozpont
v6lem6ny6nek kik6r6s6vel - a kormdnyhivatal Sltal meghatSrozott id6szakban kell beiratni. A
beiratkozdsra meghat6rozott id6t a helyben szok6sos m6don kozz,6 kelltenni."
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A fentiek 6rtelm6ben t6j6koztatom, hogy a tankoteles korri gyermekek 6ltalSnos iskol6ba

tort6nd

beiratSsdra a Klebelsberg Int6zm6nyfenntart6 Kozpont 6ltal kidolgozott eljdr6srend szerint

2015. 6prilis 16-6n 8 6s 19 6ra kiiziitt 6s

dprilis 17-6n 8 6s 18 6ra k<izcitt
kerril sor.

2011.6vi CXC. t6rv6ny a nemzeti k<iznevel6sr5l, 37. $:
,,(1) A nevel6si-oktat5si int6zm6ny a gyermekkel, a tanul6val kapcsolatos donteseit - jogszab6lyban
meghat6rozott esetben 6s form6ban - ir6sban kozli a tanul6val, a sziil6vel.
(2) Az ovoda, az iskola, a koll6gium dont6se, int6zked6se vagy int6zked6s6nek elmulaszt5sa ellen a
tanulo, a szulci - a kozl6st6l, ennek hiSnyiiban a tudomdsdra jukis6t6l sz6mitott tizenot napon belul - a
gyermek, tanulo 6rdek6ben elj6rdst indithat,...
(3) A fenntart6 j6r el, 6s hoz m6sodfok0 dont6st
a) a jogszab5lys6rt6sre hivatkoz5ssal beny(jtott k6relem, tovdbb6
b) az 6vodai felv6tellel 6s az 6voddb6l val6 kizSr6ssal, a tanul6ijogviszony, valamint a koll6giumi tags6gi
viszony l6tesit6s6vel, megsziintet6s6vel, a tanul6i fegyelmi ugyekkel kapcsolatban 6rdeks6relemre
hivatkozdssal benyfjtott k6relem
tekintet6ben."

2011.6vi CXC. tiirv6ny a nemzeti kiiznevel6sr5l, 38. $:
,,(1) A fenntart6 a 37. $ (3) bekezd6sben meghatdrozott elj5r6sban a k6relmet elutasithatja, a dont6st
a) megv6ltoztathatja, vagy
b) megsemmisitheti, 6s a nevel6si-oktat6si int6zm6nyt fj dontes meghozatal6ra utasithatja.
(3) A k6relem beny[jt6s5val kapcsolatos hatdrid6 sziimit6s6ra, a mulasztdsra, a k6relem elbirSlSsdval
kapcsolatos elj6rSsra akozigazgat6si hat6s6gi eljSrSs 6s szolg6ltat6s 6ltalSnos szabSlyair6l szolo,2004.
6vi CXL. torv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni."

K6rem, hogy a beirat6s id6pontjdrol 6s korirlm6nyeircil a szliks6ges tiijekoztatdst az onkormdnyzat(ok)
illet6kess6giteritlet6n, a helyben szok6sos m6don sziveskedj6k megadniaz 6rintettek szAmAra.

Kaposv6r, 2015. mdrcius 6.
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