
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. 31.) EMMI rendelet 22. (VIII. 
§ (1)-(4) bekezdései alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal az alábbiak szerint határozza meg.

A 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra 
az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között

2016. április 15. (péntek) 8-19 közöttóra 
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 (2010. 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 azonosítót 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 döntés ellen 
jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogor-
voslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz kell 
benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen 
nem kíván jogorvoslattal élni, a elöntés jogerőre emelkedését 
követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles fel-
venni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az 
általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába 
nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, 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.kormanvhivatal.hu/hu/iasz-nagvkun-
szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2) 
továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalában és az általános iskolákban.
 Dr. Kállai Mária
 kormánymegbízott

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2015 évben 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány 

tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2016-ban is segítse az 

alapítvány működését.

Adószámunk: 18834545-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2015 évben 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány 

tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2016-ban is segítse az 

alapítvány működését.

Adószámunk: 18834370-1-16
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A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
városi szavalóversenyt

hirdet általános- és középiskolások részére.
József Attila születésére országszerte verssel, a vers ünneppé 

emelésével emlékezünk. Városunkban is minden évben sor 
kerül a szavalóverseny meghirdetésére, mellyel kezdetektől  
legfőbb célunk volt:

• az irodalom ismert és kevésbé felfedezett alkotásainak 
népszerűsítése,

• az előadói képességgel rendelkezők számára évenkénti  
megmérettetés lehetőségének biztosítása, 

• a vers kedvelő közönségnek pedig tartalmas élmény 
nyújtása. 

Így évente alkalom teremtődik arra, hogy a magyar és 
egyetemes költészet jeles személyiségeiről és írói 
munkásságáról emlékezzünk meg.

Ebben az évben a felső tagozatos korcsoport figyelmébe 
Kosztolányi Dezső, míg a középiskolai tanulók számára 
Reményik Sándor költészetét valamint Shakespeare szonettjeit 
ajánljuk.

Mindemellett továbbra is javasoljuk a természet, a család, 
szeretet és környezeti témákat feldolgozó versek választását. A 
zsűri döntésében továbbra is meghatározó szempont az 
életkorhoz és egyéniséghez illő versválasztás.
A verseny időpontja: 2016. április 12. (kedd)  
Helyszíne: Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
Az iskolai forduló után osztályonként 2-2 fő versenyző 
jelentkezését várjuk.
A középiskolákból 8-8 tanuló jelentkezhet.
A zsűri a versenyzőket 6 kategóriában értékeli:

1. kategória: ált. isk. 1-2. osztály
2. kategória: ált. isk. 3-4. osztály
3. kategória: ált. isk. 5-6. osztály
4. kategória: ált. isk. 7-8. osztály
5. kategória: közép isk. 9-12. osztály

Minden versmondó emléklapot kap, kategóriánként a legjobb 
3 versenyző  részesül.értékes könyvjutalomban

Jelentkezési határidő: 2015. március 31. csütörtök
A jelentkezési lapokat az Ilosvai Varga István Városi 

Művelődési Központban kell leadni.


