HIRDETMÉNY
Iskolai jelentkezésre, beíratásra
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.),
mint a Váci Egyházmegye katolikus iskoláinak fenntartója a
2022/2023-as tanévre történő iskolai jelentkezés és beíratás kapcsán az
alábbiakról tájékoztatja a tisztelt szülőket:
A lenti táblázatban találhatóak a legszükségesebb tudnivalók:
- az iskola által megadott beiratkozási időpontok, helyszínek, határidők
- a jelentkezési lap letölthető a táblázatban szereplő intézményi honlapról
(a járványra való tekintettel a táblázatban megadott, személyes beiratkozási lehetőségtől eltérő,
elektronikus beiratkozás esetén az intézmények tájékoztatni fogják a jelentkezők szüleit)

A benyújtott jelentkezési lap és a beiratkozás adatai alapján a felvételről szóló
döntésről legkésőbb 2022. május 22. napjáig kapnak értesítést a szülők.
Selmeczi Zoltán sk.
EKIF főigazgató

Neve

Búzaszem
Katolikus
Általános Iskola

OM

Címe

2131 Göd,
201609
Vécsey
Károly utca 1.

Igazgató/
tagintézményve
zető neve

Horváth Szilárd

II. János Pál
3078
Pápa Katolikus
Nagy Piroska
201509 Bátonytereny
Óvoda és
intézményvezető
e, Zrínyi út 1.
Általános Iskola
Karolina
Katolikus
Általános Iskola,
2600 Vác,
Székesegyházi 037734 Konstantin tér Sisa Sándorné
Kórusiskola és
7.
Alapfokú
Művészeti Iskola
2120
Krisztus Király
Dunakeszi,
Római Katolikus 203317
Táncsics utca
Általános Iskola
4-6.

Deézsiné Telek
Ágnes

Nemzetiségi
nevelésseloktatással
kapcsolatos
információk

Beiratkozás,
jelentkezés
időpontja

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek iskolai nevelése-oktatása, max. 15 fő
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 l. évi CXC. törvény a.$
25. pontban meghatározott
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az
intézmény ellátja az átltalános iskola 1-8.
osztályban az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat
a) mozgásszervi fejődési zavarral küzdők
b) érzékszervi fejlődési zavarral küzdők
c) értelmi fejlődési zavarral küzdők (csak enyhe értelmi
fogyatékos)
b) autizmus spektrumzavarral küzdők
e) pszichés fejlődési zavarral küzdők (ezen belül tanulási
zavarral küzdők- ilyen a
dislexia, disgrafia, discalculia; továbbá figyelemzavarral
küzdők)

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelést-oktatást.

2022.
április 21-22.,
8 -16 óráig

www.janospalbterenye.hu

Intézményünk Alapító Okiratában nem szerepel SNI tanuló
ellátása.

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást.

2022.
április 21-22.,
8 -18 óráig

www.karolinavac.hu

Intézményünk Alapító Okiratában nem szerepel SNI tanuló
ellátása.

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást

2022.
április 21-22.,
8 -18 óráig

https://kkdk.hu/index.php

a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása.
Felvehető: aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral), autizmus spektrum zavarral küzd. (Nkt. 4. § 25.)”

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást

2022.
április 21-22.,
7:30 -18 óráig

Honlapjának linkje

https://www.buzaszem.h
u

Alapító okirata alapján az alábbi SNI
gyermekek/tanulók nevelését-oktatását látja el

Neve

OM

Címe

Magyar Szentek
Római Katolikus
201696
Óvoda és
Általános Iskola

3060 Pásztó,
Deák Ferenc
út 17.

Magyarok
Nagyasszonya
032345
Római Katolikus
Általános Iskola

2730
Albertirsa,
Köztársaság
utca 29.

Páter Bárkányi
János Katolikus
Óvoda, Általános 202722
Iskola és
Gimnázium

Szécsény,
Magyar utca
13-15.

Petőfi Sándor
Római Katolikus
2220 Vecsés,
201791
Általános Iskola
Petőfi tér 1.
és Gimnázium

Honlapjának linkje

Alapító okirata alapján az alábbi SNI
gyermekek/tanulók nevelését-oktatását látja el

Nemzetiségi
nevelésseloktatással
kapcsolatos
információk

https://magyarszentekpaszto.hu/

a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása.
Felvehető: aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral), autizmus spektrum zavarral küzd. (Nkt. 4. § 25.)”

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást

2022.
április 21-22.,
8 - 17 óráig

www.mnrkai.hu

a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása.
Felvehető: aki egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. (Nkt. 4
§. 25.)

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást

2022.
április 21-22.,
8 -16 óráig

Szenográdi
Tamás

www.barkanyisuli.eoldal.
hu

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és
iskolai nevelése-oktatása.
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (Nkt. 4. §. 25.)
közül felvehető az, aki:
Óvoda és általános iskola: mozgásszervi, enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral,
egyéb pszihés fejlődési zavarral küzd;

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelést-oktatást.

Osikoviczné
Csendesi Mária

www.petofivecses.hu

Intézményünk Alapító Okiratában nem szerepel SNI tanuló
ellátása.

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást.

Igazgató/
tagintézményve
zető neve

Pádárné Györki
Mariann

Sipőczné Farkas
Mária

Beiratkozás,
jelentkezés
időpontja

2022.
április 21.,
8 - 18 óráig
2022.
április 22.,
8 - 16 óráig

2022.
április 21-22.,
8 - 18 óráig

Neve

Szent Ágoston
Keresztény
Általános Iskola
és Gimnázium

OM

203489

Címe

2151 Fót,
Vörösmarty
utca 4.

2648 Patak
Rákóczi út 4.
Szent Ambrus
Katolikus
Általános Iskola

201
536

Szent Márton
Tagiskolája
Borsosberény
Rákóczi út
37-39.

Igazgató/
tagintézményve
zető neve

Greffné Kállai
Tünde

Honlapjának linkje

Alapító okirata alapján az alábbi SNI
gyermekek/tanulók nevelését-oktatását látja el

Nemzetiségi
nevelésseloktatással
kapcsolatos
információk

https://sztagoston.hu

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek iskolai nevelése-oktatása
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (Nkt. 4. §. 25.)
közül felvehető az, aki:
Az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos, vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd (súlyos tanulási,
figyelem vagy magatartászavar alábbi tipusai: dyslexia,
dysgraphia, discalculia,
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)

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelést-oktatást.

httts://pakatisk.hu

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek iskolai nevelése-oktatása
Felvehető, aki az Nkt. 4.§ 25. pontja alapján, aki
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Busainé Kopó
Rita igazgató
Király Krisztina
tagintézményvezető

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást

Szent Erzsébet
Katolikus
Általános Iskola
és Óvoda

032392

Isaszegi
telephely,
Isaszeg,
Templom utca
72.

Almási
Zsuzsanna

www.pecel.ekif.hu

2022.
április 21-22.,
8 - 17 óráig

székhely:
2022.
április 21-22.,
8 - 16 óráig
tagintézmény:
2022.
április 21-22.,
8 - 16 óráig
székhely:
2022.
április 21.
8 - 17 óráig

2119 Pécel,
Kossuth tér 7.
A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai neveléseoktatása.
Felvehető: a többi gyermekkel együtt nevelhető különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján a beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd (Nkt. 4. § 25.).

Beiratkozás,
jelentkezés
időpontja

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást.

2022. április 22.
7 - 15 óráig
Isaszegi
Telephely:
2022.
április 21-22.,
8 - 16 óráig

Neve

Szent Imre
Katolikus
Általános Iskola
és Gimnázium

Szent Imre
Katolikus
Általános Iskola
és Óvoda

OM

Címe

Igazgató/
tagintézményve
zető neve

Alapító okirata alapján az alábbi SNI
gyermekek/tanulók nevelését-oktatását látja el

Nemzetiségi
nevelésseloktatással
kapcsolatos
információk

https://sztimrebgy.edu.hu/

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek, atnulók iskolai neveléseoktatása (nappali munkr.): 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
tagintézményben:
nemzetiséghez
tartozók általános
iskolai neveléseoktatása (magyar
nyelvű
roma/cigány
nemzetiségi
nevelés-oktatás)

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.

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése es
iskolai nevelése-oktatása (nappali munkr.): maximum: óvoda
5 fő, iskola: 10 fő
Felvehető: Nkt 4. S 25 ..aki mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavarral vagy egyéb pszichés feilődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy maqatartásszabályozási
zavarral) küzd

Az intézmény nem
lát el
nemzetiséginevelé
s-oktatást.

Honlapjának linkje

2660
Balassagyarm
Lavaj Árpád
at, Szabó
intézményvezető,
Lőrinc u. 1.
032292

Szent István
Tagiskolája,
Cserhátsurány
2676,
Szabadság u.
28.

2100 Gödöllő,
037714 Szabadság tér
19.

Szent István
Római Katolikus
201669
Általános Iskola
és Óvoda

5094
Tiszajenő,
Széchenyi
utca 28.

Bóta Bernadett
tagintézményvezető,

Bedőné Grébel
Anita

Vágó Béla

https://www.katolikusiskola-tiszajeno.hu/

Beiratkozás,
jelentkezés
időpontja

székhely:
2022.
április 21-22.,
8 -17 óráig
tagintézmény:
2022.
április 21-22.,
8 -15 óráig

2022.
április 21.,
8:30 - 17 óráig
2022.
április 22.,
8:30 - 16 óráig

2022.
április 21-22.,
8 - 17 óráig

Neve

Szent János
Katolikus
Általános Iskola

OM

Címe

2371 Dabas057753 Sári, Rákóczi
utca 2/a.

2700 Cegléd,
Pesti út 2-4.
Szent Kereszt
Katolikus
Általános Iskola
és Óvoda

037300

Gábor Áron
Tagiskola
Kocsér,
Kossuth L.
utca 14.

Igazgató/
tagintézményve
zető neve

Kollár László

Honlapjának linkje

www.szentjanosdabas.hu

Sági Anikó
igazgató

www.szkkio.hu
Gévai Imre
tagintézményvezető

Alapító okirata alapján az alábbi SNI
gyermekek/tanulók nevelését-oktatását látja el
Általános iskolai nevelés-oktatás; nemzetiséghez tartozók
általános iskolai nevelése-oktatása; a többi tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
nevelése-oktatása. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az
a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. (Nktv.
4.§ 25) Felvehető: aki testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 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)
A székhelyintézménybe az Nkt. 4. § 25. pontja alapján a
következő sajátos 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
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 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
nevelésseloktatással
kapcsolatos
információk

Beiratkozás,
jelentkezés
időpontja

Iskolánk szlovák
nemzetiségi
nyelvet oktat.

2022.
április 21-22.,
8 -19 óráig

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelést-oktatást.

Székhely:
2022.
április 21-22.,
8 -18 óráig
Gábor Áron
Tagintézmény:
2022.
április 21-22.,
8 -18 óráig

Neve

OM

Címe

Tiszaparti Római
5000 Szolnok,
Katolikus
201326
Tiszaparti
Általános Iskola
sétány 4/A.
és Gimnázium

Újhatvani Római
3000 Hatvan,
Katolikus
201528
Rákóczi
Általános Iskola
Ferenc út 4.

Váci Mihály
Katolikus
Általános Iskola

201744

2760
Nagykáta,
Vadász u. 1.

Igazgató/
tagintézményve
zető neve

Balog Zsolt

Pozsár Andra

Czakó István

Honlapjának linkje

Alapító okirata alapján az alábbi SNI
gyermekek/tanulók nevelését-oktatását látja el

Nemzetiségi
nevelésseloktatással
kapcsolatos
információk

https://www.tiszapartiszolnok.hu/

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek, atnulók iskolai neveléseoktatása (nappali munkr.): 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

2022.
április 21-22.,
8 -18 óráig

http://ujhatvan.ekif.hu

A sajatos nevelesi igenyű gyerekek, tanulók közül a sajátos
nevelési igenyű tanulók iskolai oktatásának irányelvei alapján,
azt aki: .. ézékszervi (nagyothalló 80 dB foku hallásveszteség,
gyengén látó), . . beszédfogyatékos. mozgásszervi fogyatékos
(mozgáskorlátozott) .. a megismeő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd: diszlexia - diszkalkúlia - diszgráfia

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást.
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április 21-22.,
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Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelés-oktatást.

2022.
április 21-22.,
9 -17 óráig

www.vacim.hu

Alapfeladatként: 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.§ 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)

Beiratkozás,
jelentkezés
időpontja

Neve

OM

Címe

Igazgató/
tagintézményve
zető neve

3031Zagyvaszántói
Zagyvaszántó,
Római Katolikus 201818
Rákóczi
Csordás Gáborné
Általános Iskola
Ferenc út 2729.

Honlapjának linkje

Alapító okirata alapján az alábbi SNI
gyermekek/tanulók nevelését-oktatását látja el

Nemzetiségi
nevelésseloktatással
kapcsolatos
információk

www.zrkai.hu

A sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közül, a sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei alapján,
az aki: - a pszichés fejlődési zavarral küzdők tekintetében: diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, a fenntiek együttjárása miatt
kevert specifikus zavarok, - hiperaktivitás és figyelemzavar, mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), - hallássérült
(siket, nagyothalló),- beszédfogyatékos tanulókat.

Az intézmény nem
lát el nemzetiségi
nevelést-oktatást.

Beiratkozás,
jelentkezés
időpontja

2022.
április 21-22.,
8 - 15 óráig

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. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége
megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a
kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést
engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme
alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai
dokumentumokat is. 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.
A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. 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
2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) 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.
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. § és az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első
évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.
Intézményeink, mint körzettel (általában) nem rendelkező általános iskola a településről és a
környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik
elfogadva az intézmény egyházi fenntartását, gyermeküket keresztény szellemiségű iskolai
nevelésben kívánják részesíteni.
A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, amely adatokat az EMMI rendelet
95. § szerint rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés
meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak. A jelentkezési lap mellé intézményeink

kérhetnek plébánosi ajánlást, amennyiben ezt a honlapjukon feltöltött jelentkezési, beiratkozási
hirdetményen feltüntették.
A gyermekek felvételéről legkésőbb 2022. május 22-ig írásban tájékoztatja a szülőt az iskola,
a jelentkezési lapon, a beiratkozáson megadott címen.
A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS 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. Az igazgató a fellebbezési határidő lejártát követő első
munkanapon a beérkezett kérelmeket összesítve megküldi fenntartónak. 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 felvételére, az iskolai jogviszony létesítésére.
Az iskolai beiratkozáskor a felvétel kérelmezése során be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági
igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá
• a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát (személyi igazolvány vagy
vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímét (lakcímkártya) igazoló hatósági
igazolványokat
• a gyermek sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait
•
az iskola által a honlapra feltöltött beiratkozási hirdetményben feltüntetett egyéb
dokumentumot
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).

