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<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">FELH��</span></p> <p
style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:
12px;"><br /> A Beledi �tal�os Iskol�a t�t�? be�at�hoz<br /> �tes�j�k az �intett
sz�l?ket, hogy a 2014/2015. tan�re t�t�? �tal�os iskolai be�at�okra az al�bi id?pontokban
ker�l sor:<br />
2014. �rilis 28. (h�f?) 8.00-18.00 �a k��t<br />
2014.
�rilis 29. (kedd) 8.00-18.00 �a k��t<br />
2014. �rilis 30. (szerda) 8.00-14.00 �a
k��t<br /> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br />
Tank�eles gyermek� a sz�l? k�eles a lak�elye, ennek hi�y�an tart�kod�i helye szerinti
illet�es vagy a v�asztott iskola els? �folyam�a be�atni.<br /> Az els? �folyamra t�t�?
be�at�kor a gyermek szem�yazonos���a alkalmas,<br /> a gyermek nev�e ki�l�ott
szem�yi azonos��� a lakc�et igazol�hat��i igazolv�yt <br /> � az iskol�a l��hez
sz�ks�es fejletts� el��� tan�s��igazol�t kell bemutatni.<br /> A felv�elr?l els? fokon az
iskola igazgat�a d�t, elutas�� eset� fenntart�hivatott a fel�lb��ati k�elmet elb��ni.<br />
Azok a gyermekek v�nak tank�eless� akik 2007. szeptember 1. � 2008. augusztus 31. k��t
sz�lettek � az iskolai tanulm�yok megkezd��ez sz�ks�es fejletts�et el�t�.<br /> <br />
Az iskol�a t�t�? jelentkez�hez sz�ks� van: <br /> � az �odai szakv�em�y eredeti
p�d�y�a; <br /> � a gyermek lakc�k�ty��a (a gyermek sz�let�i anyak�yvi kivonat�a) A jelentkez�hez elegend? a gyerek lakc�k�ty�a, mivel a k�tya k�funkci�: egyik oldala
szem�yi azonos�� m�ik oldala lakc�et igazol�hat��i igazolv�y. Az�t k�j�k, hozz� el a
gyermek sz�let�i anyak�yvi kivonat� is. <br /> � tart�kod�i hely (�land�bejelentett lakc�
hi�y�an) <br /> � szabad mozg� � tart�kod� jog�al rendelkez? nem magyar �lampolg�
eset� <br /> o regisztr�i� igazol� (hat�ozatlan ideig �v�yes), vagy <br /> o tart�kod�i
k�tya (maximum 5 �es �v�yess�i id?vel) <br /> o �land�tart�kod�i k�tya (10 �es
�v�yess�i id?vel, amelyet a B� 10 �ente a felt�elek vizsg�ata n�k�l meg�j�;
EGT-�lampolg�ok r�z�e hat�ozatlan ideig �v�yes)<br /> � nyilatkozat a k�� sz�l?i
fel�gyeleti jog gyakorl��a (2014. m�cius 15-t?l hat�yos a Polg�i T�v�yk�yvr?l sz��2013.
�i V. t�v�y XVIII. fejezet - A sz�l?i fel�gyelet gyakorl�a - el?��ai az ir�yad�k) <br /> �
tank�eles korban l�? gyermek vonatkoz��an a sz�l? a tank�elezetts� k�lf�d� t�t�?
megkezd�� az illet�es j��i hivatalnak k�eles bejelenteni. (Nemzeti K�nevel�i T�v�y 91. �)
<br /> � a gyermek TAJ k�ty��a; <br /> � a sz�l? lakc�k�ty��a; <br /> � az
iskol�a l��hez sz�ks�es fejletts� el��� tan�s��igazol�ra; <br /> o az �odai
szakv�em�y eredeti p�d�y�a; <br /> o nevel�i tan�sad� keret�en v�zett iskola�etts�i
szak�t?i v�em�y <br /> o saj�os nevel�i ig�y? gyermekek eset�en a Szak�t?i Bizotts�
szak�t?i v�em�ye.<br /> <br /> <br /> <br /> 2014.<br /> A Beledi �tal�os Iskola k�zet�e
tartoz�telep�l�ek, nev� az al�biakban k��j�k:<br /> <br /> Beled- D�esfa- Edve- Gy��
R�akec�- R�ceszemere-V��osfalu nev? telep�l�ek.<br /> <br /> Di�igazolv�y ig�yl�
menete:<br /> <br /> <br /> A di�igazolv�y ig�yl��ez el?sz� elektronikus f�yk� k�z���e
van sz�ks�, melyet az okm�yirod�an lehet?s� van elk�z�etni. Iskol�khoz a Kapuv� � a
R�celaki Okm�yiroda van legk�elebb, melynek nyitvatart�a:<br /> <br /> <br /> Kapuv�i
Okm�yiroda nyitvatart�a:
<br /> H�f?: 8.00-12-00 13-00-15.00-ig<br /> Kedd:
13.00-15.00-ig<br /> Szerda: 8.00-13.00-ig<br /> Cs�t�t�: 8.00-13.00 13-00-15-00-ig<br />
P�tek: sz�netel<br /> R�celaki Okm�yiroda nyitvatart�a:<br /> H�f?: 07.30-12.00
13.00-15.30<br /> Kedd: 07.30-12.00 13.00-15.30<br /> Szerda: 07.30-12.00 13.00-15.30<br
/> Cs�t�t�: Sz�netel<br /> P�tek: 07.30-11.00<br /> <br /> A megadott id?pontokban vagy
interneten el?re foglalt id?pontokban gyermek�kkel egy�tt menjenek el � a szem�yigazolv�y
men�pontot v�asztva k�hetnek sorsz�ot az elektronikus f�yk� elk�z���ez. Az ott kapott
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dokumentumot � 1.400 Ft-ot sz�eskedjenek a beiratkoz�kor magukkal hozni a di�igazolv�y
ig�yl��ez.<br /> <br /> A tanul� felv�el�?l az �tal�os iskola igazgat�a a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglalt elj��rend szerint d�t. A felv�elr?l sz����beli t��oztat�,
vagy az elutas��r� sz��hat�ozatot az iskolaigazgat�2014. m�us 12-ig k�ldi meg a sz�l?
r�z�e.<br /> <br /> Jelentkez� elutas��a eset� a sz�l? a k�nevel�i t�v�y 37.� (2)-(3)
bekezd�e alapj� �deks�elemre hivatkoz�sal ny�jthat be k�elmet a k�hezv�elt?l sz��ott
15 napon bel�l. Az elj��t megind��k�elmet a KLIK Kapuv�i Tanker�let�ez kell
beny�jtani.<br /> <br /> A beny�jtott k�elmeket a Kapuv�i Tanker�let a be�kez�t?l
sz��ott 30 napon bel�l k�eles elb��ni.<br /> <br /> Az iskolaigazgat�a korm�yhivatal
fel�jelzi, ha nem �att� be az int�m�y�e a felv�eli k�zet�en �? tank�eles tanul�, � arr�
�tes��t k�ld, ha k�zeten k��lit vett fel.<br /> </span><br /> <br /> <br /> </p>
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