TÁJÉKOZTATÓ
A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLÁBA JELENTKEZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

Tisztelt Szülők, Gondviselők!
A 2010. augusztus 31-ig született tanköteles korú gyermekeket az iskola első évfolyamára a
kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A kormányhivatal hirdetményben
közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, valamint az iskolai beiratkozás idejét. A hirdetmény az
általános iskolák honlapjára is felkerül, a plakátot a köznevelési intézmények kifüggesztik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a tanulói jogviszony a jelentkezés
alapján történő felvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre. Ebből egyértelműen
következik, hogy a jelentkezés és az iskolai beíratás nem ugyanazt jelenti. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában, Budapesti XVII. Tankerülete
illetékességi területén működő általános iskolákban a beiratkozás előtt előzetes jelentkezést
tartunk, amely tájékozódási célt szolgál.
Azoknak a gyermekeknek a jelentkezését várjuk, akik a KLIK fenntartású kerületi iskolákon kívül más
fenntartású (egyház, alapítvány) iskolába, illetve másik tankerület illetékességi területén működő
iskolába előzetesen nem jelentkeztek, illetve nem nyertek felvételt.
A jelentkezés benyújtásához rendelkezésre álló időpont:

2016. március 7 – 8. (hétfő-kedd) 8.00 órától 17.00 óráig
A jelentkezés írásban történik, a JELENTKEZÉSI LAP és a SZÜLŐI FELÜGYELET GYAKORLÁSÁRÓL
TÖRTÉNŐ NYILATKOZAT kitöltésével. A jelentkezési lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon
belül külön veendő számításba egy-egy iskola emelt szintű/tagozatos/többlet óraszámú osztálya
illetve az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). A jelentkezést a
megjelölt intézményhez kell benyújtani. A jelentkezéskor A GYERMEK ISKOLÁBA LÉPÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES FEJLETTSÉG ELÉRÉSÉT TANÚSÍTÓ IGAZOLÁST - a gyermek oktatási azonosító számát
tartalmazó óvodai szakvéleményt vagy szakértői bizottság által kiállított beiskolázási javaslatot
vagy szakértői véleményt - be kell mutatni. Egyúttal nyilatkozni szükséges a szülő felügyeleti jog
gyakorlásáról is.
A jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap és a szülői felügyelet gyakorlásáról szóló nyilatkozat
űrlapja 2016. február 8-tól (hétfő) valamennyi KLIK fenntartásában működő helyi általános
iskolában BESZEREZHETŐ, illetve iskoláink honlapjáról LETÖLTHETŐ.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát.
Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola
körzetében lakik.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a
kormányhivatal által közzétett időpontban – köteles beíratni az általános iskola első évfolyamára.
Az iskolai beiratkozás idejéről a kormányhivatal hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A felvételt biztosító iskola tájékoztatja a szülőket
(gondviselőket) a beiratkozás időpontjáról.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt. A felvételről
tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban
meghatározott formában – írásban közli a szülővel (gondviselővel). Az iskolába felvett gyermekek
osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület
véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt.
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