TÁJÉKOZTATÁS TANKÖTELES GYERMEKEK ISKOLAI BEÍRATÁSÁRÓL
Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2022/2023-as tanévre
a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskolába
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
(Nemzeti köznevelésről szóló törvény 45. §(2) bek.)
Tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2022.
április 21-én (csütörtök) és április 22-én (péntek) 8-tól 19 óráig történik, melynek során személyesen kell
beíratniuk tanköteles korba lépő gyermeküket az iskolába.
Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a
KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni
tanköteles gyermekük adatait.
Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és
kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik
az személyes ügyintézés mindenki számára.
Kérjük, a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:
 a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 az óvoda szakvéleménye az iskolaérettségről
 SNI, BTMN esetén szakértői vélemény
 6 db nyilatkozat, amelyek nyomtatott formában átvehetők az iskola portáján és április 11-től elérhetők
lesznek honlapunkon is.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét
törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges
kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet
a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől
különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell
jelentenie az Oktatási Hivatalnak.
Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha
 befogadott jogállású,
 jogerősen Magyarországon tartózkodik,
 bevándorló, letelepedett jogállású.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben
az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nemzeti köznevelésről szóló tv. 50. §(1) bek.)
A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató a Győri Tankerületi Központ
honlapján is elérhető. (http://kk.gov.hu/hirek-gyori)
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