2. Az iskolai beiratkozás
Az iskolai beiratkozást megelőzően három alkalommal várjuk nyílt kapukkal és nyitott szívvel
a leendő elsősöket és szüleiket.
Az ún. MINISULI foglalkozáson egy tematika szerint ismerhetik meg iskolánk minden
szegmensét.
Első alkalommal (október vagy novemberben) játékos foglalkozásokon megismerkedhetnek a
leendő elsős tanító nénikkel, megismertetjük velük iskolánk szokásrendjét, sajátosságait,
megtekinthetik az épületet. A szülői fórumon minden felmerülő kérdésre választ kaphatnak
az iskolavezetéstől.
Második alkalommal (decemberben) nyílt tanítási órákon kerülhetnek még közelebb a kis
lurkók az iskola világához és a tanító nénikhez.
Harmadik alkalommal (januárban) bemutatkozik az alapfokú művészeti iskola. A tanszakok
széles palettája még tovább fokozza az iskolavárás hangulatát.
Februárban a beérkezett szándéknyilatkozatok alapján minden családot és leendő kis
diákjainkat várjuk ismerkedő beszélgetésre a megadott időpontokban.
Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A 2011. évi CXC. törvény
27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség
45. § értelmében:
(1) Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt
követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján
kezdődik.
(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik
életévét betölti.
30. A tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése
50. § értelmében:
(1) A tanuló - beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is - az iskolával tanulói
jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az
átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A
tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az
előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok
gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.
A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 21. § értelmében:
10. A tankötelezettség megállapítása
(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges

fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
kormányrendelet határozza meg.
(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további
részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a
gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti
döntéssel, vagy
d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik
életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.
(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is
kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.
(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása
céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha
a) a szülő nem ért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint kiállított óvodai igazolással vagy a (2)
bekezdés b) pont szerinti döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást szerez, feltéve hogy
a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést.
11. A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti
iskolai felvétel, a tanulói jogviszony keletkezése
22. § (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a
között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
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.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok
bemutatása szükséges :
A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (4.) bekezdése továbbá a 2018. évi LXXXIX. törvény 1.
melléklete értelmében:
1. a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (amennyiben a
jelentkezés során még nem nyújtották be) a. óvodai szakvélemény, vagy b. nevelési
tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy c. sajátos
nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;

3. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
4. a gyermek személyi igazolványa (ha már van),
5. a gyermek TAJ kártyája,
6. 6. a gyermek adókártyája,
7. a gyermek oktatási azonosító száma (a gyermek óvodája adja ki).

A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő
dokumentumok bemutatása szükséges:

1. mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya);

2. mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa;

3. amennyiben a gyermek gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői
státusról szóló igazolás vagy okirat;

4. nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására;

5. ha a szülők gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
akkor az erről szóló határozat vagy önkormányzati igazolás fénymásolata;

6. ha a szülők három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek együtt, akkor a
kedvezmények igénybevételéhez szükséges a Magyar Államkincstár által kiállított
igazolást („Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról”), amelyet előzetesen az
Államkincstártól szerezhetnek be;

7. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy
a letelepedési engedély, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt
(tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben
feltüntetett bevándorló jogállás);

8. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.

Nemzetiségi nevelés nem zajlik intézményeinkben.

Fellebbezési lehetőség:

Az iskolai felvétel írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
címezve az intézményvezetőjénél (Nkt. 37.§ (1-3)).
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést (Nkt. 38.§).
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § 1. a) pontja szabálysértésnek
minősíti.

Iskolaérettség megállapítása
Ha a szakértői bizottság 2020. január 30-a előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a
hatéves gyermek további egy évig maradhat az óvodában, akkor nincs szükség arra, hogy a
szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási Hivatalnál. Ebben az esetben a gyermek
automatikusan további egy évig óvodai nevelésben vehet részt.
Annak a gyereknek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, szeptemberben
kötelező iskolába mennie. További változás, hogy míg korábban a gyermeket ismerő óvoda
felelősségébe tartozott az iskolaérettség megítélése, az új törvénnyel ez az Oktatási Hivatalhoz
kerül át. A felmentést azon év január közepéig kérheti a szülő, amikor a gyereke betölti a hatot.
Ha azonban megvan a szakértői vélemény, a teendő a következő: a szülőnek a szakértői
bizottsági véleményt az óvodában be kell mutatni, amely alapján az óvoda rögzíti ezt a tényt.
Ezzel szemben, ha ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek
javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani.
Fontos, hogy a hivatal azonban csak 2020. január 1-jét követően fogadja be a kérelmeket, és
a kérelem postára adására csak 2020. január 30-ig van lehetőség.

