
TÁJÉKOZTATÓ 

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásáról 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-

oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni. 

 

2019. évi LXX. törvény: Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(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, és a függő hatályú döntésben 

nem kell rendelkezni a  kérelmezett jog gyakorlásáról. 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 gyermek felvételéről az igazgató dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő 

eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára. 

 

A Brassó Utcai Általános Iskola „körzetes” beiskolázású iskola. A felvétel prioritásai: 

A körzetben van 

1. A gyermek + és legalább az édesanya állandó lakcíme. 

2. A gyermek állandó lakcíme + a szülő tartózkodási helye. 

3. A gyermek és a szülő tartózkodási helye. 

 További szabad helyek esetén: 

1. Körzeten kívüli „testvér” gyermek (nagyobb testvére iskolánkba jár). 

2. A szülő iskolánk tanulója volt. 

3. Kerületi közalkalmazott, köztisztviselő gyermeke. 

4. Az iskola 1 km-es körzetében lakik, vagy a szülő 1 km-es körzetben dolgozik. 

Iskolánkba körzetes gyerekek felvétele kötelező! 

A törvény úgy definiálja a körzetbe tartozást, hogy a „körzetes utcák” valamelyikében életvitelszerűen lakó gyerekek kerülhetnek be alanyi jogon az iskolába. 

Ha a férőhely megengedi, körzeten kívüli tanulókat is beiskolázhatunk. 

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles korba lépő gyermek külföldön kezdi meg 

tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatalnak. 

 

 

BEIRATKOZÁS: 
2020. április 23. csütörtök 8-19 óráig 

2020. április 24. péntek  8-19 óráig 

A hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében kérjük, szíveskedjenek 2020. április 6-tól időpontot egyeztetni a 

titkárságon munkanapokon 8-15 óráig telefonon vagy személyesen. 06-30-357-98-57; 291-83-23; 290-75-77 
 

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjétől függ!!! 

Az óvodában maradó tanköteles korú gyermekek szüleinek soron kívül – de legkésőbb a beiratkozás 

napjáig – le lehet adni a titkárságon a tankötelezettség halasztásáról szóló szakvéleményt vagy engedélyt! 

 

Csak egy iskolába lehet beiratkozni! 

A körzetünkbe tartozó tanuló máshova íratását be kell jelenteni a titkárságunkon! (Lehet telefonon is!) 

 

A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek személyesen meg kell jelenni! 
 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a 

gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, 

kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a boróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 

4:175.§ (1)-(2)). 

(Nem elég az a határozat, ami kimondja, kinél van elhelyezve a gyermek!) 
 

  



A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 a gyermek 

 születési anyakönyvi kivonata, 

 személyi igazolványa, 

 lakcímkártyája, 

 TAJ-kártyája, 

 oktatási azonosító száma (az óvodában kell kérni), 

 tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában)  

(XVIII. kerületi állandó lakcím és másik XVIII. kerületi tartózkodási hely esetén az állandó lakcím az irányadó!) 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: 

 regisztrációs igazolás vagy 

 tartózkodási kártya vagy 

 állandó tartózkodási kártya 

 Diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító igazolás (Az igénylés menetéről részletes tájékoztató olvasható az iskola honlapján)  

 

 Kettős állampolgárság esetén kérjük az ezt igazoló okiratok bemutatását (pl.: útlevél; születési anyakönyvi kivonat) 

 

 Nyomtatványok: (április elejétől lesznek letölthetők honlapunkról) 

Meggyorsítja a beiratkozást, ha a letöltött nyomtatványokat előre kitöltik a szülők! 

 

Az államilag finanszírozott gyermek balesetbiztosítási csomag minden 3-18 éves gyermekre kiterjed. Ezen felül iskolánkban 

megköthetők a „Szimba tanuló-balesetbiztosítás” egyes csomagjai is, 1.000-10.000 Ft-ig terjedő értékben, amit a beiratkozáskor lehet 

fizetni. 

 
 

A beiratkozáson a gyereknek nem kötelező megjelenni. 

 

2020. májusában 3 alkalommal játékos ismerkedő programot fogunk szervezni a hozzánk felvett gyerekeknek. 

 

 

Egyéb tudnivalók az iskola honlapján olvashatók! 

www.brassoiskola.hu 


