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(20I8i2sI9. tanóv)

Á nemzeÍi kiznevelésml szi;ló 2{ill. óvi CXC' törvény {ttlvábbiakbarr: Nkt') 5ü" $ {6) bekezdisélren
rrreghatározüt kütelező lblvétett lsizttl.;íÍil ú{ta{eitttss iskolcl ktireetének megh*t*rcu*sa és ltözzétét*le w
Nkr. 5Ü. $ {8} hekezdése és a nemísti közneve}dsrő} szúltl: ttirr,ény l.egrehajtásÍtra1 sz&1i?29l7t}12. {v|il"3e.} Krrnn. rendelet (tor'ábbiakban: Vtrr.) ]8,/A' |i (1) bekezdÉs h} pontja szerint a megryei
hormányhiv*t*l kíiznevelési fel*datkörében elj:tró megy'eszékhely sl*rixtÍ jár:isÍ hivatal$n*x feladáta'

Á nevelési-rrktatrtsi inÍdzrnények műktidésdrtil és a közneveiés! intézrnények nér'ir asznáIatÍxi; szÓ}ó
2Ültű12. (wII.31.} EM'h'{I rerrdelet {tor'ábbiakbarr: EMMI reirdeteti 24'li t1)_{4} bekez,eléseiben *lőírt
rrródrrn a felvételi ktirzetek*t a Csongríd Megyei Kr.;nr:árry}rivata} Szegedi Járási HtvatalaJbbruúr tttolsó
ltcts1jtiig Csangrád megye teljes itletékessógÍ1erületére meghatároztá' és errÓl tájékoztaita a le1epiil€si
iirrk*nrrányzatokat. az általárras iskolákat, :r tankerüieteket vatrarrrínt rr járási hir'*talokat

A:l Nkt. 5Ü. $ {7) l;ekezdése és a Vhr' 3s1Á. $ {li bekezclós {' pÜntjÍi valanrint az E&,tír{l r*ndelet 23. $ (ti
bekezdése alapján í1z általánas iskeilába a tanköteles tarrulirkat az első évÍblyei'nra _ a területileg íl}ete}res
tankeriileti kcizprrnt véIernérryúnek kikérósivel * a megyei k*rmárryhiv ala1 űilt*lőnos illetéhességget *ljár{l
járási hivatala által meghatárcrzotl idÓszakban kell beíratrri.

A rnegküldott r'éleinérry figyelembevételél'el a L]sorrgrád Megyei Konrrán3{rivatal Mirkói Járási bIivat*Ia az
illetékessÉgi teriilctérr rntikijdtr áltaiiintrs iskolák számára a ktivetkezo iclőpontokrrr tűz;t* hi a beiratkouás
ídejét:

* }0I8. április t2. {csüttirtok} 8.ÜÜ_ l9"tX] Óra ktizijtt

r 2$18. $priÍÍs 13. {pántek) 8.ÜŰ-l g'ÜÜ órg köziitl

éIefu itelsze riien *z ri ltalri n as is ko I a kijrzet é|> en l akik

A sziilcrt a szabad ilrtéznrérryvállisztás jerga az Nkt. 72. $ {2} tleke túÓse szerint továbbra is rrregitrIeti,
arnelyrrek értelrnóben a sziilő szalrasl*n nregryálaszthatju azt e nevelési_oktatási intéznrényt, anrely
gyernreke *dntlság*irrak" kepessdgeitrek" érdcklt'idÓsórrek rneglblel.

A lanult':k Í"eliételérol az általános iskoln igazg*tó'ja az Ei\{Ml r'errdelet 22. $_t sz.erinti eljár'ásrend szerint
diint' A relvétell'til \lagy elLlta$ít*tsrÓJ szóló határozeÍOt a7. iskolaigazgatÓ rneg'l<iilili a szrllii résxérc.

Potlt*cim: Csongr'ád llIeg1'ei Kornrá*yhivatfl l ilJákói Jrírrisi l{ivatal
H atónági ós G1'límiigyÍ oszt:ll5,-

H Ú9(}n *{akri Széchcn.y-i túr 22. f}9$Ü Lt*kri Ff. 5ó
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Á felvétel elutasítása esetén a rEzÍilő -- az }',íkt" 37' $ (?}" {3} bekexdéseí alapjírn jogsz*báiys*ltésrr illelve
ér<ieksérelernre lrivatkoziissal * jogcrvtr*Iati kér:elmsÍ nyújthát }re rt kézhezvételtiil szárnított l5 n*pon
bcliil az isko}aÍgazgatónak, aki * ha saját hatáskr:rtren irozott döntósét váltcrzotianr"rl ibnr:tar1ja * a
kérelmet * n*pon b*liil m*gkiiÍdi * rnásgclfukon eljr*rrí f*nntartó részére.

A lreiratkozísbtz sziikséges dokumentum*k;
: A gyermek szeinélyazo*osításár'a atkalmas' a gyerm*k nevére kiáljít*tt lakeírrret igazolri }:atÓsági

i gazol várry {lakcímkártya} "

r lrlyilatkozat *letvitelszerli lakc.ínrről.
e Á'z iskolába lépéshtz szukséges fejlettség el*rését Íanrisitri igazolás eredetí példárrya, anrely lelret:

- óvodaiszakvilenrérry,
' nevelési tanácsadás ker'etéberr végzett iskulaérettsógi szakvélemény,
_ sajátos nevelési igónyű gyermek esetóben szakdrtöi biz.otrság szakér"toi r,élenrénr'e.

. Á gyemlek tört'cn}'cs kipl'iselíiinek sxeirrélyazonositó igaxolván.va'
* Nyi}atkcrzat a gycrmek f'elügyeleti jagárrak gyakorlásárnl.
r A szabird n:ozgás és tarrÓzkotÍas iogáva} rerrdelkezo nem fi}agyár állampolgár*k Magyararszág*:t

töt1énó lreiskÖle?-ásához sziikséges dokurnentunr{:k: regisztráciÓs ígaz<rlás vag'r,tartózkodási kár1ya
vagy állandó t*rtózkodási ká*ya.

c Nyilatkozat arrói. lrogy a sztilo r'a1an:ely'ik eg3,"házi j*gi szeinély által szervezett hit- és er*őlcstan
oktatást v'&uy eZ állami erkcilcstan oktatást igényli gyenrreke sziinrára'

Makó' 2Ü}8. március iJg.

A járási hi va1al vezető'i o gktiré|ren e lj árva :
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