FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1)
bekezdése értelmében Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét
teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy
ha szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt szakértői
véleményében javasolta, a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése
értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki,
szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a
szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a választott iskola első
évfolyamára.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
Mit kell tudni a beíratásról?
A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az
országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.)
határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon
szabályozza.
A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai
beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg.
Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.
A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.
Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az
adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21. napjáig.
A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását
lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül,
amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
A tanuló – beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is – az iskolával tanulói
jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az
átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt
napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait
az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes
jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. (Nkt. 50. § (1) bek.)

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra
között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják
gyermeküket beíratni.
A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április
27. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek
kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00
óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos
ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják
beíratni,
 nem a lakóhelyük szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban
egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
A szülők, törvényes képviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját megtalálják az alábbi
keresőben: https://kir.hu/korzet vagy az általános iskolák honlapján.
Az a gyermek, aki nem nyert felvételt a beiratkozás első szakaszában választott iskolába,
2020. április 28-án az életvitelszerű lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti
körzetes általános iskola felveszi.
Ha a szülő, gondviselő a gyermekét a lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerint
körzetes általános iskolába kívánja beíratni, az iskola a jelentkezést követően a gyermeket
2020. április 28-ig felveszi.
Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt iskola
2020. április 28. napjáig hivatalból felveszi.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek
felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket
nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
Ha kötelező felvételt biztosító, felvételi körzettel rendelkező általános iskola a felvételi
kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők
szülei április 28. napja és május 15. napja között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén
adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe
nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban
értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános
iskola vezetőjét.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek
személyes bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése
úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az
intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok
másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi
ügyintézőnek.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok
megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva lehet letölteni, és az aláírást követően
feltölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a
formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
Azoknak a szülőknek a számára, akiknek az elektronikus úton történő beiratkozás nem
megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre
is. A személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel
összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
A Szabadság Sugárúti Általános Iskolában a jelentkezések személyes benyújtására 2020.
május 04. hétfő 12 - 18 óra, 05. kedd 7 - 12 óra, és 06. szerda 8-16 óra között van lehetőség.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a
nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra,
osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és
tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából - be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
 menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján
befogadott jogállású,
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon
gyakorolja,
 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való
tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az
iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve
betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos
feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

