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ELEKTRONIKUS BEÍRATKOZÁS ESETÉN AZ INTÉZMÉNYEK TÁJÉKOZTATNI FOGJÁK A JELENTKEZŐKET/ 

 

Selmeczi Zoltán főigazgató 



Általános iskola/tagiskola 

Neve 
OM 

azonosítója 
Címe 

Igazgató/tagintéz
ményvezető neve 

Honlapjának linkje 
Alapító okirata alapján az alábbi SNI 

gyermekek nevelését-oktatását látja el 

Nemzetiségi 

neveléssel-

oktatással 

kapcsolatos 

információk 

Tiszaparti Római Katolikus 
Általános Iskola és 

Gimnázium 
201326 

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 
4/a 

Balog Zsolt 
https://www.tiszaparti-

szolnok.hu/ 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók iskolai 
nevelése-oktatása (nappali 

munkarend): maximum: 20 fő. Nkt. 4. 
§ 25.  ... aki mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

Petőfi Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és 

Gimnázium 
201791 2220 Vecsés, Petőfi tér 1. 

Sztyehlikné Hegyi 
Krisztina 

www.petofivecses.hu 

Alapító okiratunkban nem szerepel 
SNI-s tanuló ellátása. 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást. 

Karolina Katolikus Általános 
Iskola, Székesegyházi 

Kórusiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

037734 2600 Vác, Konstantin tér 7. Sisa Sándorné www.karolinavac.hu 
Nem szerepel az alapító okiratban SNI-

s tanuló. 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

https://www.tiszaparti-szolnok.hu/
https://www.tiszaparti-szolnok.hu/
http://www.petofivecses.hu/


Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium 

032292 

2660 Balassagyarmat, Szabó 
Lőrinc u. 1. 

 
 

Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium Szent 

István Tagiskolája, 
Cserhátsurány 2676, Szabadság 

u. 28. 

Lavaj Árpád 
intézményvezető,  

 
 
 

Bóta Bernadett 
tagintézményvezet

ő, Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola és 
Gimnázium Szent 
István Tagiskolája, 

Cserhátsurány 

https://sztimre-
bgy.sulinet.hu/ 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók iskolai 
nevelése-oktatása (nappali 

munkarend.): maximum:  a mindenkori 
létszám 5%-a. Nkt. 4. § 25.  ... aki 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

A cserhátsurányi 
tagintézménybe

n: 
nemzetiséghez 

tartozók 
általános iskolai 

nevelése-
oktatása (magyar 

nyelvű 
roma/cigány 
nemzetiségi 

nevelés-oktatás) 

Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 

037714 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 

19. 
Bedőné Grébel 

Anita 
http://www.szimre.hu/ 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és iskolai nevelése-oktatása 

(Nkt. 4. § 25.).  
Felvehető az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló - aki a 
szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi (látási, hallási), értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást. 

Szent Kereszt Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 

037300 2700 Cegléd, Pesti út 2-4. Sági Anikó  www.szkkio.hu 

A székhelyintézménybe az Nkt. 4. § 25. 
pontja alapján a következő sajátos 

Az intézmény 
nem lát el 

https://sztimre-bgy.sulinet.hu/
https://sztimre-bgy.sulinet.hu/
http://www.szimre.hu/
http://www.szkkio.hu/


nevelési igényű tanulók vehetők fel: 
- Az a különleges bánásmódot igénylő 

tanuló, aki a bizottság szakértői 
véleménye alapján egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzd (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartászavar alábbi 

típusai: dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, iskolai készségek kevert 
zavara, nem meghatározott fejlődési 
zavara az iskolai készségeknek, kevert 
specifikus fejlődési zavarok, az iskolai 
készségek egyéb fejlődési zavara, az 

aktivitás és a figyelem zavarai. 

nemzetiségi 
nevelést-
oktatást. 

Szent Kereszt Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 

Gábor Áron Tagiskolája 
037300 

2755 Kocsér, Kossuth Lajos u. 
14. 

Gévai Imre www.szkkio.hu 

A tagiskolába felvehető sajátos 
nevelési igényű tanulók: 

- az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a bizottság 

szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, szakértői több 
fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd 
(Nktv. 4. § 25. pont) 

- enyhe fokú értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos tanuló (EMMI-

030/2013) 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdő tanuló (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartászavar alábbi 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelést-
oktatást. 

http://www.szkkio.hu/


típusai: dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, iskolai készségek kevert 
zavara, nem meghatározott fejlődési 
zavara az iskolai készségeknek, kevert 
specifikus fejlődési zavarok, az iskolai 
készségek egyéb fejlődési zavara, az 

aktivitás és a figyelem zavarai  

Magyar Szentek Római 
Katolikus Óvoda és Általános 

Iskola 
201696 

3060 Pásztó, Deák Ferenc út 
17. 

Pádárné Györki 
Mariann 

https://magyarszentek-
paszto.hu/ 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható, kizárólag az 
alábbi BNO kódokkal rendelkező 

sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók óvodai nevelése és iskolai 
nevelése, oktatása. Enyhe értelmi 

fogyatékos (BNO F70), 
Beszédfogyatékos (BNO F80), Pszichés 
fejlődési zavar egyes típusaival küzdő 

sajátos nevelési igényű (BNO F81, BNO 
F82, BNO F 83) szakvélemény alapján 

történő integrált oktatása és 
gyógypedagógiai ellátása. 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

II. János Pál Pápa Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola 

201509 

3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 
1. Angyalkert Katolikus Óvoda 

Tagintézmény: 3078 
Bátonyterenye, Váci Mihály út 

5/a 

Nagy Piroska 
intézményvezető, 
Molnárné Jakab 

Mária 
tagintézmény-

vezető 

www.janospal-bterenye.hu 

Intézmény Alapító Okiratában nem 
szerepel SNI tanuló ellátása. 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást. 

Váci Mihály Katolikus 
Általános Iskola 

201744 2760 Nagykáta, Vadász u. 1. dr. Molnár István www.vacim.hu 

A többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése oktatása, 

valamint azoknak a sajátos nevelési 
igényű tanulóknak az iskolai ellátása, 

akik a többi tanulóval nem 
foglalkoztathatók együtt. (Nkt. 4.§ 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

https://magyarszentek-paszto.hu/
https://magyarszentek-paszto.hu/
http://www.janospal-bterenye.hu/
http://www.vacim.hu/


1.)Azoknak a sajátos nevelési igényű 
tanulóknak az iskolai ellátása, "akik a 

szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelmi- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdenek" (Nkt. 4.§ 25.)A 
többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű 

tanulók közül felvehető: aki (enyhe) 
értelmi, beszédfogyatékos, érzékszervi 

fogyatékos - nagyothalló, siket, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, aki a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd.(EMMI-
030/2013)  

Krisztus Király Római 
Katolikus Általános Iskola 

203317 
2120 Dunakeszi, Táncsics utca 

4-6. 
Deézsiné Telek 

Ágnes 
https://kkdk.hu/index.php 

Intézmény Alapító Okiratában nem 
szerepel SNI tanuló ellátása.  

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

Magyarok Nagyasszonya 
Római Katolikus Általános 

Iskola    
 032345 

2730 Albertirsa, Köztársaság u. 
29. 

Sipőczné Farkas 
Mária 

www.mnrkai.hu 

A többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása. 

Felvehető, aki egyéb, pszichés fejlődési 
zavarral (tanulási, figyelem-

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

https://kkdk.hu/index.php
http://www.mnrkai.hu/


magatartásszabályozási) zavarral küzd. 

Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola 

201528 3000 Hatvan, Rákóczi út 4 Ráczné Sisa Ágnes http://ujhatvan.ekif.hu 

A sajátos nevelési igenyű gyerekek, 
tanulók közül a sajátos nevelési igenyű 
tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

alapján, azt aki: érzékszervi 
(nagyothalló 80 dB fokú 

hallásveszteség, gyengén látó)  
beszédfogyatékos, mozgásszervi 

fogyatékos (mozgáskorlátozott), a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd: - diszlexia - 

diszkalkulia - diszgráfia 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

Szent István Római Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 

201669 
5094 Tiszajenő, Széchenyi utca 

28. 
Vágó Béla 

https://www.katolikus-
iskola-tiszajeno.hu/ 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése es iskolai nevelése-oktatása 

(nappali munkarend): maximum: 
óvoda 5 fő, iskola: 10 fő  

Felvehető: Nkt. 4. § 25. aki 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 

032392 2119 Pécel, Kossuth tér 7. Almási Zsuzsanna pecel.ekif.hu 
Az intézmény Alapító Okiratában nem 

szerepel SNI tanuló ellátása. 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

Páter Bárkányi János 202722 3170 Szécsény, Magyar út 13- Szenográdi Tamás https://barkanyisuli.eoldal. A többi gyermekkel, tanulóval együtt Az intézmény 

http://ujhatvan.ekif.hu/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/
https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/


Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium 

15. hu/ nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók óvodai 

nevelése és iskolai nevelése-oktatása. 
Sajátos nevetési igényű gyerekek, 

tanulók közül felvehető az Nkt.4.§ 25. 
alapján, aki Óvoda és általános iskola: 

mozgásszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

nem lát el 
nemzetiségi 

nevelés-oktatást 

Szent János Katolikus 
Általános Iskola 

057753 
2371 Dabas, Rákóczi Ferenc 

utca 2/a. 
Kollár László http://szentjanosdabas.hu/ 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető-oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók általános 

iskolai nevelés-oktatása: Az a 
különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján 
testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd. 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

Tiszaparti Római Katolikus 
Általános Iskola és 

Gimnázium 
201326 

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 
4/a 

Balog Zsolt 
https://www.tiszaparti-

szolnok.hu/ 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók iskolai 
nevelése-oktatása (nappali munkared): 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

https://www.tiszaparti-szolnok.hu/
https://www.tiszaparti-szolnok.hu/


maximum: 20 fő. Nkt. 4. § 25.  ... aki 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

Petőfi Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és 

Gimnázium 
201791 2220 Vecsés, Petőfi tér 1. 

Sztyehlikné Hegyi 
Krisztina 

www.petofivecses.hu 

Alapító okiratunkban nem szerepel 
SNI-s tanuló ellátása. 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

Szent Ambrus Katolikus 
Általános Iskola 

201 536 2648 Patak Rákóczi út 4. Busainé Kopó Rita pakatisk.hu 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és iskolai nevelés-oktatása 
(nappali munkarend): Nkt.4. § 25. ... 

aki mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes fennállása 
esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd 

Az intézmény 
nem lát el 

nemzetiségi 
nevelés-oktatást 

 

  

http://www.petofivecses.hu/


 

Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1), (2) bekezdése szerint: 

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - 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, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a 

tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az 

eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására 

nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására 

nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek. A fenti jogszabályi helyen megjelölt „felmentést 

engedélyező szerv” az Oktatási Hivatal. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: EMMI rendelet) 22. §-a és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint: 

EMMI rendelet 22. § (1) *  A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat 

benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.   

(2) *  Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben *  meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - 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.  



… 

(4) *  Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló 

hatósági igazolványokat. 

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-

16-án kell beíratni. 

A Váci Egyházmegye katolikus iskolái, mint körzettel nem rendelkező általános iskola a településről és a környező településekről is fogad 

növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű iskolai 

nevelésben kívánják részesíteni. További, részletesebb tájékoztatót az iskola honlapján érhetnek el. 

A gyermekek felvételéről 2021. április 24-ig írásban tájékoztatja a szülőt az iskola, a jelentkezési lapon, a beiratkozáson megadott címen. 

A JELENTKEZÉS, BEÍRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ISKOLÁBA! 

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, 

indokolással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához, melyről a fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú 

döntést. 

Az iskola igazgatójának felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek 

beíratására, az iskolai jogviszony létesítésére. 

Az iskolai beiratkozáskor be kell mutatni: 

• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), 

továbbá  

• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány vagy 

vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya) 

• a gyermek sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait 

• a gyermek keresztlevelét 



Továbbá a gyermek adószáma és TAJ száma is rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét 

az általános iskolába kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján). 

 

 


