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Tájékoztató a leendő első osztályosok beiratkozásáról a 
2017/2018-as tanévre 

 

 
Az általános iskolai beiratkozás ideje: 
 
2017. április 20. (csütörtök)  8.00-19.00 óra között 
2017. április 21. (péntek)  8.00-18.00 óra között 
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító1, 
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány2, 
- a gyermek oktatási azonosító száma és TAJ száma, 
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás3: 

 óvodai szakvélemény 
 tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye 
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye 
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, 
- a gyermek ötéves státuszlapja, melyet a védőnő állít ki a szülő 
részére. 
 
A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek 
beiskolázáshoz szükséges adatait. 
 
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a 
tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, 
ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak, vagy, 
ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának4. 
 
Az intézményvezető a fenntartóval történt egyeztetések után döntést hoz a 
tanulók felvételével kapcsolatban, melyet 2017. április 28-áig írásban 
megküld a szülők részére. 
 

                                                           
1
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)   

2
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)   

3
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)   

4
 2011. évi CXC. törvény 91. § (2)   
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További fontos tudnivalók 
 
 

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) 

bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül.  

Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: KET) 102. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést annál 

a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.  

Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, 

a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első 

fokú döntést hozó hatóság részére.  

Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre 

jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult 

hatóságnál terjeszti elő.  

A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az 

iskolaigazgatónak kell benyújtani. Az igazgató javaslatával és a 

keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon 

eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését 

változatlanul fenntartja.  

 

A benyújtott kérelmeket a tankerületi központ a beérkezéstől számított 21 

napon belül köteles elbírálni.  

 

Az etika / hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a 

beíratáskor meg kell tennie a szülőknek.
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Az iskola kéri a szülő nyilatkozatát  

 napközi, étkezés, reggeli és délutáni ügyelet igénylésével 
kapcsolatban; 

 a gyermek kedvezményre jogosultságával kapcsolatban az 
étkezéshez és gyermekvédelmi feladatok ellátásához (tartós 
betegség, szakértői vélemény alapján zavar/fogyatékosság, három 
vagy több kiskorú/eltartott gyermekes családban élő, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül); ezzel együtt a 
kedvezményre jogosultságot hivatalosan igazoló 
dokumentumokat. 

http://www.hunyadisok.hu/

