Kedves Szülők!
A beiratkozás időpontja: 2018. április 12. csütörtök 8-19 óráig
2018. április 13. péntek 8-19 óráig
A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes
körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a
körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is
tájékoztassák! /
A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében
életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §- a szerint; amennyiben az intézmény
körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a
hátrányos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni. De figyelemmel kell lennünk
a különleges helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy
fogyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges a
körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.
Iskolánk körzetéhez tartozó utcanevek megtalálhatóak honlapunkon a
leendő elsősöknek szóló „fül” alatt.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
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•

•
•
•

•
•
•
•

felvétel iránti kérelem ügyelet-és médianyilatkozattal, elérhetőségekkel,
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
lakcímet / tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és
személyi igazolvány vagy útlevél.
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok):
· óvodai szakvélemény,
· nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői
vélemény,
· sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői bizottság szakértői
véleménye,
TAJ kártya
születési anyakönyvi kivonat másolata
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar
állampolgár esetén:
· regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy,
· tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel),
· állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel),
nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
nyilatkozat a hit-és erkölcstan, ill. etikaoktatásban való részvételről,
szükség esetén nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről,
szükség esetén nyilatkozat különleges helyzetről.

Javasoljuk, hogy a beiratkozásra készíttessék el az okmányirodán a
diákigazolványhoz szükséges ingyenesen igényelhető NEK adatlapot, mellyel a
későbbiekben bármikor elindítható a diákigazolvány igénylése.
Ha a tanköteles korba lépő gyermek tanulmányait külföldön kezdi meg, azt a
szülő az illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak köteles bejelenteni és a
körzetes iskolát is tájékoztatni szükséges. (Nkt. 91.§)
/Bp., 1221 Anna utca 15/B/

