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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. február               -i nyilvános ülésére

Tárgy: A  2011/2012.  tanévre  az  általános  iskolai  beiratkozás  
időpontjának meghatározása.

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Bálintné Riba Ilona főmunkatárs

Meghívottak: Völgyi Antalné iskola igazgató

Előterjesztést látta: 
………………………….
Dr. Takács Nóra
körjegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Kotv. 6. §-ának (2) bekezdése szerint a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a 
nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. 
A gyermek,  ha  az  iskolába  lépéshez  szükséges  fejlettséget  elérte,  abban a  naptári  évben, 
amelyben  a  hatodik  életévét  május  31.  napjáig  betölti,  megkezdi  a  tankötelezettség 
teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, 
ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

A 30/2004. (X. 28.) OM rendelet által módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1) 
bekezdése  rendelkezik  arról,  hogy  a  szülő  március  1-je  és  április  30-a  között  –  az 
önkormányzat által meghirdetett időpontban – köteles gyermekét beíratni a lakóhelye szerint 
illetékes vagy a választott általános iskola első évfolyamára.  
A  2011/2012.  tanítási  évre  várhatóan  beíratott  gyermeklétszám  23  fő.  Közöttük  a 
tapasztalatok  alapján  lesznek  olyanok,  akinek  az  óvoda  kezdeményezésére  Nevelési 
Tanácsadó vizsgálja majd érettségét és előfordulhat, hogy javaslatukra a kisgyermek továbbra 
is óvodai nevelésben marad.

A beiratkozás  javasolt  időpontja  egyeztetésre  került  az  érintett  intézmény vezetőjével.  Az 
intézmény  a  beiratkozás  idejét,  a  határidőt  megelőzően  legalább  30  nappal  korábban,  a 
helyben  szokásos  módon  közzéteszi.  A beiratkozásra  az  intézmény  vezetője  által  kijelölt 
helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 



HATÁROZATI JAVASLAT ...………/2011. (II. …..)  Képviselő-testületi határozat

………………..  Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence 
Völgye  Közös  Fenntartású  Általános  Iskola,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatást  ellátó 
intézményben a beiratkozás időpontját a 2011/2012. tanévre az alábbiakban állapítja meg:

A beiratkozás időpontja: 

2011. április 5-én (kedden) 8 ,00- 16,00 óra

2011. április 6-án (szerdán) 8.00-16.00 óra

A pótbeiratkozás időpontja:

2011. április 13-án (szerdán) 8,00-16,00 óra

A beiratkozás helye:  Lesence Völgye  Közös Fenntartású Általános Iskola   (Lesencetomaj, 
Nedeczky Károly utca 2.)

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  beiratkozás  időpontjáról  az  érintett 
intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester

Lesenceistvánd, 2011. január 12.

Tóth Csaba Mészáros László Kigyós Ferenc Kovács Károly
polgármester polgármester polgármester polgármester


