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Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 22. § 
(1)-(4) bekezdései alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal az alábbiak szerint határozza meg.

A 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra 
az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben 
tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2009. augusztus 31-ig 
született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a 
választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles 
bemutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek 
lakcímkártyáját), valamint

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével 
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés 

jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a 
kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles 
tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében 
lakik.

Az igazgató által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati 
lehetőséggel élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései 
alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással 
nyújthat be kérelmet a döntés kézhezvételtől számított 15 napon 
belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz kell 
benyújtani.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, 
illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem 
biztosltja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a 
fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen 
részt, szabálysértést követ el.

A kötelező felvételt biztosító intézmények jegyzékét, illetve 
az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák nevét 
tartalmazó Tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal 
honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-naqykun-
szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli~korzethatarok). 
illetve valamennyi önkormányzat hivatalában és az általános 
iskolákban.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete értesíti 
az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a 

2015/2016-os nevelési évre az ÓVODAI felvételre 
jelentkezés

Időpontja: 2015. április 21-22. (kedd és szerda)
00 00 Naponta 8  – 17  óráig.

Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
 (Hajnal Úti Óvoda – Kunhegyes Hajnal u. 3.)

A város valamennyi óvodás korú gyermekét 
a központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (to-

vábbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyer-
mek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény.

A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, 
átvétel jelentkezés alapján történik. 

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bár- 
mikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősor-
ban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körze-
tében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § 
(2) bekezdése értelmében (mely 2015. szeptember 1-jétől 
hatályos), a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában köteles óvodai foglalko-
záson, nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő 
felelős. 

A 2015/2016-os nevelési évre kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 3. életévét 2015. augusztus 31. napjáig 
betölti, és még nem jár óvodába.

Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasz-
tása szabálysértésnek minősül és eljárást von maga után. 

Az a szülő, akinek gyermeke óvodakötelezettségét külföl-
dön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határ-
napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igé-
nyeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. 
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti idő-
pontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:
Ř Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa
Ř A gyermek születési anyakönyvi kivonata és a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A 2015/2016. nevelési év 2015. szeptember 1. napjától 2016. 
augusztus 31. napjáig tart.

A felvételi körzetek elérhetők a  oldalon.www.kunhegyes.hu
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21 munka-

napon belül az óvoda vezetője hoz döntést és értesíti a szülőt. 
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 

napon belül lehet fellebbezni. A kérelmet Kunhegyes Város 
Jegyzőjének kell címezni.
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