Kedves Szülők!
Néhány fontos információ a beiratkozással kapcsolatosan:


Először a körzetes iskolába kell elmenni, és amennyiben egy másik iskolába
szeretnék a gyermeküket járatni, ezt a szándékot a körzetes iskolában jelezni kell.



A kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével kapcsolatos szabályok
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
12. A kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével kapcsolatos szabályok

(5)71 Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni
a (2) bekezdésben foglalt arányok figyelembevételével…
A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye
vagy telephelye, feladatellátási helye található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a
további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket,
akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az
iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.
(6)72 Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás
lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A hátrányos helyzetű
és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül
is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.
(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,
vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül
található.


Mit kell hozni a beiratkozáskor?
A gyermek beiratkozásakor szükséges dokumentumok

→ A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
(anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány);
→ A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
→ Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás;
-

óvodai szakvélemény;

-

járási szakértői bizottság szakértői véleménye;

-

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye.

→ Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről;
→ Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amely tekintetében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet
gyakorlása – előírásai az irányadóak.

Ha a gyermek körzetes, az eredeti okiratokat kérjük.
Ha a gyermek nem körzetes, csak a dokumentumok másolatát kellene beadni hozzánk.
Budapest, 2018. 02. 26.
Péteri Ildikó int. vez. h.

