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a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásárÓl

A nemzeti kÖznevelésrol szólÓ 2011 évi CXC. tÓrvény 50.s (7) bekezdése a|apján a Zalaegerszegt
Járási Hivatal a 201912020' tanévre az elso évfolyamosok beíratásának idejét az alábbiak szerint
határozta meg.

2019. április 11. (csÜtörtök)8.o0 - 19.00

2019. április 12. (péntek) 8.00 _ 18'00

A fenti idoszakban a 2019-ben tankÖteles korba lépo gyermekét a szülÓ,gondviseló koteles beíratni a
lakóhelye szerint illetékes Vagy a választott iskola első évfolyamára

A gyermek abban az evben, amelynek augusztus 31' napjáig a hatodik életévét betcjlti, tankótelessé
válik. Akinek az esetében azt a szakértÓr bizottság javasolja, további egy nevelési évig az Óvodában
részesÚl ellátásban, és ezt kÖvetoen válik tankÖtelessé'

A 2019-ben tankÖteles korba lepo sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértoi bizottság
vé|eményében Vagy a .iárási hivatal 1ogeros határozatában megjelÖlt időpontig kell beíratni a kijelÖlt

iskolába.

Az általános iskola elsŐ évfolyamára torténÓ beiratkozáshoz szükséges dokumentumok'

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

- a gyermek takcímét igazoló hatÓsági ígazolvány,

- áÍlandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező nem magyar állampoigár esetén regisztráciÓs igazolás vagy tartÓzkodási
kártya vagy állandó tartÓzkodási kártya,

- iskolába lépéshez szúkséges fejlettsóg elérését tanúsÍtÓ igazolás, amely lehet óvodai
szakvélemény' nevelési tanácsadás keretében végzett iskotaérettségi szakértői vélemény,
sajátos nevelési igenyű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértoi vélemény,

- nyitatkozat a kozos szÜloi felÜgyeletijog gyakorlására vonatkozÓan.

A tankoteles korba lépo gyerekek vonatkozásában a szÜlo a tankÖtelezettség kÜlíÖtdÖn tÖrténó

megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenti.

Az intézminyvezeto a dÖntésérol 2019 április 20-ig írásban tájekoztatja a szÜlőt, gondviselőt' mely

ellen a Íennlartóhoz jogszabálysértésre, ifletve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelenr

nyújthatÓ be a kézhezvételtől számított 15 napon belül Az eljáráSt megindítÓ kérelmet az intézmény
fenntartÓjához kell benyújtani.

Aki a szuloi felugyelete vagy gyámsága alatt állÓ tankoteles gyermeket az iskotába nem íratja be,

szabálysértést követ el és pénzbirsággal sújthatÓ.
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