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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50 s (7) bekezdése és a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szólő 2Ol2O12.
(Vlll.31.) EMMl rendelet (továbbiakban EMMl rendelet) 22.s (1) bekezdés és a 7l2o2o. (lll'25.)
EMM| határozatában foglaltaknak megfelelően a járványhelyzetre való tekintettel a 2O2O. évben
tankötelesséváló gyermekek első évfolyamra történő beiratkozása a következő eljárásrend szerint
történik:

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító iskolába szeretné a gyermekét beíratni, akkor
erre irányuló szándékának bejelentését - elektronikus úton, telefonon' különösen indokolt
esetben személyen - az általa választott iskola vezetője 2o2o. április 6 - 24. között fogadja.
A szándéknyilatkozatok alapján az iskola a felvételről legkésőbb 2o2o. április 2z_ig dönt, és
errőI értesíti a szülőt.
Az Nkt. 37. s (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő jogsértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozássaljogorvoslati kérelmet nyújthat be a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól
számított 15 napon belÜl az adott intézmény fenntart Ójához'

A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe
tartoző gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezik más jelzés'

Az Nkt. 50.s (6) bekezdése értelmében az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a
tankÖteles korÚ tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik' Életvitelszerű ott
lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében Van a lakóhelye,
ennek hiányában a tartÓzkodási helye.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A szÜlő kérelmére a felmentést engedélyező szerv (továbbiakban oktatási
Hivatal) döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ha a
gyermek az iskolába lépéshez szukséges fejlettséget korábban eléri, az oktatási Hivatal a szÜlő
kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora elótt megkezdje tankötelezettségének
teljesítését.
Az adott évben tankÖteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság
véleményében vagy a járási hivatal végleges határozatában megjelolt időpontig kell beíratni á
kijelölt iskolába.
A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség kÜlföldön történő
megkezdését köteles bejelenteni az oktatási Hivatalnak.

A BElRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES lRAToK BEMUTATÁsÁRA A 2o2ot2o2í TANÉV ELso
NAPJÁN KERÜL soR.
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