Tisztelt Szülő!
1. Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))
2. A 2022/2023-as tanítási évre történő általános iskolai személyes beiratkozás időpontja: 2022.
április 21-22.
A korábbi évekhez hasonlóan online úton is lehetőség lesz beíratni a tanköteles korba lépő
gyermekét az általános iskola első évfolyamára, de az online jelentkezés időpontja és
eljárásrendje még nem ismert.
3. Amennyiben Ön nem a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be
a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és
címét is a jelentkezése során.
4. Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen
jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés online módon vagy személyesen
történhet.
5. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a nyomtatványokat az intézmény
biztosítja, de a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok előre is letölthetőek a honlapról
(www.centi.hu), ezzel is segítve a gyors ügyintézést.
6. A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem
rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba
jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt a beiratkozást követően döntenek a
gyermekek felvételéről és ezután küldik el az írásbeli határozatot Önnek.
7. A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és
erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell
jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke
számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott
információkat megjelenteti a honlapján.
8. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a
gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
Természetesen iskolánk fenntartója, az Észak-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a
körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével
kapcsolatos kérdések esetén.
9.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség: (honlapunkról
letölthetők)

o a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, vagy születési
anyakönyvi kivonat;
o a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;
o a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
o Szakértői Bizottság szakvélemény, ha van ilyen a gyermekének

Adatlap iskolai beiratkozáshoz
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti joggyakorlásról
Nyilatkozat (Etika, Hit-és erkölcstan)
Nyilatkozat az étkezésben való részvételről
Nagycsaládos nyilatkozat
o Meghatalmazás beiratkozáshoz
o
o
o
o
o
o

A leendő elsős beiratkozás alkalmával a letölthető nyomtatványokat kitölthetik és magukkal
hozhatják a gyorsabb ügyintézés érdekében.
10. A sportiskolai felvételhez szükséges fizikai állapotfelméréssel egybekötött
sportalkalmassági mérést a járványügyi helyzet figyelembevételével tartjuk meg.
Segítségüket köszönjük!

Budapest, 2022. január 15.
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