Rimaszombat Város 2015. évi 132. sz. általános érvényű rendelete a tanköteles
gyermekek beiratásáról az alapiskolákba

Az általános érvényű rendelet (ÁÉR, rendelet) tervezete, amely nyilvánosan elérhető
véleményezés céljából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. tv. 6.§ 3-4 bek. és
későbbi módosításai értelmében:

A Város hivatali tábláján kifüggesztve:

2015.11.06.

A Város internetes honlapján közzétéve:

2015.11.06.

A véleményezési eljárás kezdő időpontja:

2015.11.07.

A véleményezési eljárás utolsó napja:

2015.11.16.

Az észrevételeiket a következő fórumokon nyújthatják be:
- írásban a következő címre: Mestský úrad, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota
- email: ladislav.rigo@rimavskasobota.sk
- szóban a Városi Hivatal iskolaügyi osztályán az ÁÉR javaslat kidolgozójánál
- telefonon: 047/5623507
Az ÁÉR javaslatára érkező észrevételek kiértékelése:

2015.11.17.

Az általános érvényű rendelet:
Elfogadva a képviselő-testület ülésén :
A Város hivatali tábláján kihirdetve:
Hatálybalépés:

2015.11.24.,
2015. évi 141. sz. határozat
2015.12.02.
2016.01.01.

Rimaszombat Város 2015. évi 132. sz. általános érvényű
rendelete a tanköteles gyermekek beíratásáról az
alapiskolákba

A Rimaszombati Városi Képviselő-testület az 1990. évi 369. sz. közigazgatási törvény és
annak módosításai ( 1. bek., 6. § ), és a 2008. évi 245. sz. közoktatási törvény 20. § és későbbi
módosításai értelmében a következő általános érvényű rendeletet alkotja:

1. cikk
Általános rendelkezés
Ez az általános érvényű rendelet meghatározza a gyermek törvényes képviselőjének azt
a kötelességét, miszerint a tanköteles gyermeket kötelező beíratni alapiskolába. A kötelező
iskolalátogatás kezdő időpontja arra az iskolaévre tehető, amikor a gyermek már betöltötte 6.
életévét. A beíratás április 1-jétől április 30-ig tart.
2. cikk
A beíratás helye és időpontja
A gyermekek beíratása a Rimaszombat fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolákba április
első hetében zajlik - abban a naptári évben, amelyben a gyermek megkezdi a
tankötelezettségének teljesítését - 14.00 és 16.00 óra között. Az iskolák igazgatói e rendelettel
összhangban megállapítják a beíratás helyét és idejét, majd közlik a nyilvánossággal.
3. cikk
Általános tankötelezettség teljesítése
1. A tanuló általános tankötelezettségét az állandó lakhelye szerinti iskolai körzet
alapiskolájában teljesíti (továbbiakban „helyi iskola”). A tanuló általános
tankötelezettségét teljesítheti az állandó lakhelye szerinti iskolai körzeten kívüli
alapiskolában is, ha az iskola igazgatója beleegyezik.
2. Jelen iskola igazgatója a felvételről az iskola befogadóképességének arányában dönt,
de csak az után, ha az állandó lakhelye szerint az adott iskolai körzetbe tartozó,
állandó lakhellyel rendelkező tanulókat elhelyezte.
3. A tanuló általános tankötelezettségét teljesítheti az állandó lakhelye szerinti iskolai
körzeten kívüli alapiskolában is, ha azt törvényes képviselője kérelmezi és azon iskola
igazgatója, ahová jelentkezik, beleegyezését adja.

4. Amennyiben a tanulónak nincs állandó lakhelye, az általános tankötelezettségét abban
az iskolában teljesíti, amelyet a helyi közigazgatási szerv kijelöl neki.
4. cikk
Az alapiskolák iskolai körzetei
A Rimaszombat fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolák iskolai körzeteit a 2004. évi 71. sz.
általános érvényű rendelet határozza meg.
5. cikk
Záró rendelkezések
1. Ezen általános érvényű rendeletet a Rimaszombati Városi Képviselő-testület 2015. 11. 24én fogadta el, 2015. évi 141. sz. határozatában. 2016.január 1-jén lép hatályba.
2. A 2015.11.24-én elfogadott, 2015. évi 132. sz. általános érvényű rendelet
a tanköteles gyermekek beíratásáról az alapiskolákba hatályon kívül helyezi a 2009.
évi 98. sz. általános érvényű rendeletet a Rimaszombat Város fenntartói
hatáskörébe tartozó alapiskolák 1. osztályába való beíratásáról.

JUDr. Jozef Šimko
a város polgármestere

