FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1)
bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első
tanítási napján kezdődik.
Az Nkt. 50. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek felvételéről az intézményvezető
dönt.

Mit kell tudni a 2022/2023-as tanévre történő beíratásról?
A 2022/2023-as tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére az alábbiak szerint
kerül sor:
1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2022. április 21. és 22. (8-17 óra között).
2. A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén
(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. Kérjük, minden alpontot nyissanak
meg és pontosan töltsék ki a felületet. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem
esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása
továbbra is szükséges. Erre 2022. április 21-22-én 8-17 óra között biztosítunk lehetőséget.
3. Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:
 személyi igazolvány vagy anyakönyvi kivonat
 lakcímkártya
 adókártya
 TAJ kártya
 Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén
4. Nyilatkozatot kell tenni
 törvényes képviseletről, szükség esetén bírósági végzés
 életvitelszerű ottlakásról
 Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelemről
5. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat,
nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő
szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen
gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság
döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti
jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. Kérjük, amennyiben lehetőségük van,
a nyilatkozatot a törvényes képviseletre előzetesen töltsék le és írják alá.

6. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását be kell jelenteni az Oktatási
Hivatalnak.
7. A nem magyar, kiskorú állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha
 menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján
befogadott jogállású,
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát
Magyarországon gyakorolja,
 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország
területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az
iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt
megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti
igénybe.
8. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

