Felvételi eljárásrend
a tankerületi központok fenntartásában működő
általános iskolák 2022/2023. tanév első
évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Előzetes feladatok:
Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt ad ki a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal.1 2
A megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig
tájékoztatja a tankerületi központokat.2
A tankerületi igazgató gondoskodik arról, hogy valamennyi általános iskola közzétegye a saját
honlapján a felvételi körzetére vonatkozó információkat, továbbá tankerületi központi szinten
az óvodákban és az általános iskolákban kerüljön kifüggesztésre az összes települési iskola és
körzete. Azon települések esetében, ahol nincs iskola, a kötelező felvételt biztosító iskoláról a
helyben szokásos módon tájékoztassák a szülőket.3
A tankerületi igazgató az intézményvezetőkön keresztül - illetve a közvetlenül a tankerületi
központhoz forduló szülők esetében személyesen - gondoskodik a korrekt és teljes körű
tájékoztatásról.
Ahol sport- és művészeti emelt szintű oktatás folyik, és ehhez az iskola pedagógiai programja
szerint alkalmassági vizsga szükséges, az iskolai beiratkozás időpontja előtt azok
eredményeiről tájékoztatják a szülőket.4
A felvételről szóló tájékoztató a Házirend szabályozza az alábbiakban:
1. Tanulói jogviszony keletkezésének illetve megszűnésének szabályai, eljárási rendje

1.1. A tanulói jogviszony keletkezése a-felvétel, átvétel a tanulói jogok gyakorlásának
kezdete

A tanulói jogokat az első évfolyamtól a tanév megkezdésének napjától, átvétel esetén
beiratkozástól lehet gyakorolni.
Iskolánk tanulói közé felvétel vagy átvétel alapján lehet belépni, amely jelentkezés útján
történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt a köznevelési törvény alapján.
Indokolt esetben kikérheti az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, a leendő osztályfőnök az
adott gyermekvédelmi szolgálat munkatársának véleményét. Az átvételt bemutatkozó
találkozás előzi meg a tanulóval, illetve a szülővel. A hivatalos iratok intézését az iskolatitkár
végzi.

Iskolánk tanulói lehetnek:
Iskolaérettségi tanúsítvánnyal rendelkező, tankötelezett kort elérő gyermekek, megfelelő
szociális viselkedéssel, átvétel esetén is a legfontosabb kritérium: a megfelelő magatartás,
szorgalom, és szociális viselkedés.
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