MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

TK/150/00634-1/2022.

KÖZLEMÉNY
a Mátészalkai Tankerületi Központ illetékességi területén működő
általános iskolák 1. évfolyamára történő - tankötelessé váló gyermekek – beíratásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése
alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)
bekezdése alapján jelen közleményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való
döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.
A fentiek alapján tájékoztatom a tankötelessé vált gyermekek törvényes képviselőit, hogy a 2021/2022.
tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-ában meghatározottak alapján
Az általános iskola 1. évfolyamára a tanköteles tanulók beíratásának ideje:
2022. április 21.-én és 22.- én 0800- órától --- 1800-óráig
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a törvényes képviselője köteles beíratni a lakóhely
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola
körzetében lakik. (Kötelező felvételt biztosító iskola)
Az Nkt. 50. § (1) bekezdése és az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése, továbbá 83. § (1) és (3) bekezdései
értelmében az iskola igazgatója a felvételi eljárásban az iskola felvételről tanulói jogviszonyt létesítő
vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni, és azt írásban kell közölni – kiskorú
tanuló estén – a szülővel.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a
gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt
biztosító iskola első évfolyamára. (EMMI rendelet 22. § (2))
Az Nkt. 37. § (2) bekezdése értelmében az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást
indíthat.
Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a
tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében.
Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót a szülője
képviselheti.
A Mátészalka Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslati
kérelmet a Mátészalkai Tankerületi Központhoz (4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.) kell benyújtani.
Mátészalka, 2022. március 16.
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