
TÁJÉKOZTATÓ

a 2022/2023. tanévben induló első osztályba beiratkozás módjáról

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 tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes)
vagy a választott iskola első évfolyamára.

A szülők, gondviselők a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetlistát, a
beiratkozó gyermek körzetes iskoláját február végén találják meg az Oktatási Hivatal KIR Hivatali
ügyek: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján. A
hirdetményt az általános iskolák a bejáratuknál is kifüggesztik.

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beiratkozási körzete Herceghalom
közigazgatási területe.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a tanulói jogviszony a jelentkezés
alapján történő felvétel útján keletkezik és a beíratás napján jön létre.

A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, gyermeke
adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére,
nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát. Fontos, hogy a szülők egyetértve
válasszanak gyermekük számára iskolát.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:
● a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;

● a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;

● a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;

● nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és

erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára;

● ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, ezt a szülőnek igazolnia kell

a lakóhely szerinti körzetes iskolában (Oktatási Hivatal határozata, vagy szakértői

bizottság szakértői véleménye bemutatásával).

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola
körzetében  lakik.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet
elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a gyermek felvételének elutasításáról szóló
döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. A felvételi kérelemmel kapcsolatos ügyintézés,
határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján
jár el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a
gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt
biztosító iskola első évfolyamára. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében 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.



Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak
hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt.


