TÁJÉKOZTATÓ
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében –
tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül
ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.
A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek
iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt
óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a
kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
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.
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a
lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

Az óvodában maradó tanköteles korú gyermekeket nem kell beíratni! Az óvodában kapott
határozatot, (amin a „További 1 év óvodai nevelés” van aláhúzva), bármikor, soron kívül le
lehet adni a titkárságon, de legkésőbb a beiratkozás napján.
A beiratkozás időpontja:

várhatóan 2019. április

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjétől függ!!!
– 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.

A 2019-2020. tanévben iskolánkban két vagy három 1. osztályt indítunk!

Tájékoztató szülő értekezlet leendő 1. osztályos tanulóink
szülei részére:
2019. február 20. szerda 9 óra

