FELHÍVÁS
A Beledi Általános Iskolába történő beíratáshoz
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül
sor:

2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között
2014. április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között
2014. április 30. (szerda) 8.00-14.00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Azok a gyermekek válnak tankötelessé, akik 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között születtek és
az iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges fejlettséget elérték.
Az iskolába történő jelentkezéshez szükség van:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

az óvodai szakvélemény eredeti példányára;
a gyermek lakcímkártyájára (a gyermek születési anyakönyvi kivonatára) - A jelentkezéshez elegendő
a gyerek lakcímkártyája, mivel a kártya kétfunkciós: egyik oldala személyi azonosító, másik oldala
lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Azért kérjük, hozzák el a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát is.
tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén
o regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
o tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel)
o állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek
vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai
az irányadóak)
tanköteles korban lévő gyermek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő
megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nemzeti Köznevelési Törvény 91. §)
a gyermek TAJ kártyájára;
a szülő lakcímkártyájára;
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolásra;
o az óvodai szakvélemény eredeti példányára;
o nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
o sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

2014.
A Beledi Általános Iskola körzetébe tartozó települések, nevét az alábbiakban közöljük:

Beled- Dénesfa- Edve- Gyóró- Rábakecöl- Répceszemere-Vásárosfalu nevű települések.

Diákigazolvány igénylés menete:

A diákigazolvány igényléséhez először elektronikus fénykép készítésére van szükség, melyet az
okmányirodában lehetőség van elkészítetni. Iskolánkhoz a Kapuvár és a Répcelaki Okmányiroda van
legközelebb, melynek nyitvatartása:

Kapuvári Okmányiroda nyitvatartása:
Hétfő: 8.00-12-00 13-00-15.00-ig
Kedd: 13.00-15.00-ig
Szerda: 8.00-13.00-ig
Csütörtök: 8.00-13.00 13-00-15-00-ig
Péntek: szünetel
Répcelaki Okmányiroda nyitvatartása:
Hétfő: 07.30-12.00 13.00-15.30
Kedd: 07.30-12.00 13.00-15.30
Szerda: 07.30-12.00 13.00-15.30
Csütörtök: Szünetel
Péntek: 07.30-11.00

A megadott időpontokban vagy interneten előre foglalt időpontokban gyermekükkel együtt menjenek el és a
személyigazolvány menüpontot választva kérhetnek sorszámot az elektronikus fénykép elkészítéséhez. Az
ott kapott dokumentumot és 1.400 Ft-ot szíveskedjenek a beiratkozáskor magukkal hozni a diákigazolvány
igényléséhez.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglalt
eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot az
iskolaigazgató 2014. május 12-ig küldi meg a szülő részére.

Jelentkezés elutasítása esetén a szülő a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre
hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet
a KLIK Kapuvári Tankerületéhez kell benyújtani.

A benyújtott kérelmeket a Kapuvári Tankerület a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.

Az iskolaigazgató a kormányhivatal felé jelzi, ha nem íratták be az intézményébe a felvételi körzetében élő
tanköteles tanulót, és arról értesítést küld, ha körzeten kívülit vett fel.

