
Balassagyarmati Tankerületi Központ

Tájékoztatás az első osztályba történő beiratkozás menetéről

Tisztelt Szülő!
Tisztelt Törvényes Képviselő!

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (2) bekezdése alapján a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdödik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. ( VIIUI.) EMMI rendelet alapján az adott évben tanköteles korba lépő

gyermekét köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első

évfolyamára.

Tájékoztatom, hogya 2022/2023. tanítási évre a tanköteles korba lépő gyermekét személyes
megjelenéssel van lehetősége beíratni az általános iskola elsö évfolyamára az alábbi
idöpontokban:

2022. április 21. (csütörtök) 8-00 órától 19.00 óráíg
2022. április 22. ( péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

A szülö/törvényes képviselö csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított eredeti szeniélyazonossá~ot

igazoló hatósági igazolványokat. Az intézmény a gyermek lakcírnkártyája alapján ellenörzi,
hogyalakcím nyílvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai
beiratkozás elsö hatámapját megelőző három hónapnál tégebb óta szerepel-e.
Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem
készíthet, és nem tárolhat.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat
mindkét törvényes képviselö aláírásával ellátva kell benyújtani.
Felhívom szíves figyelmét, hogya beiratkozás folyamatának meggyorsítása érdekében a
szülöknek lehetösége van a KRÉTA rendszeren keresztül a https:l/eugyintezes.e
kreta.hulkezdolap "Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)" szülöi felületre feltölteni a
gyermekeik adatait, mely 2022. április 6-tól lesz elérhetö.

Az Nkt. 50. § (l) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek felvételéröl az intézményvezetö
dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétöl számított
tizenöt napon belül - a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának
címzett kérelemmel - a szülő eljárást indíthat jogszabálysértésre, az intézmény belső

szabályzatának megsértésére, illetve érdeksérelemre való hívatkozással.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül nyílatkoznia
kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika oktatást választja. A hit
és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan

- . ~~"" - . . .- . '."-
....... ~ .... ---'.... --- ....." "- ........ -'<. '... '-<'<.5..' ....... - ....... .....I~ '-J'" ~.... ..........



oktatásának megszervezését kéri majd gyenneke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan
oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott infonnációkat honlapján tünteti fel.

A kötzetes iskolák listáját a https://kir.hulKIR2 KORZET 3h/Pub/Index illetve a
https://kk.gov.hu/tajekoztato-az-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek-kijeloleserol-a-2021
2022-es-tanevre oldalon lehet megtekinteni.

A körzetes iskolákkal kapcsolatos infonnációk, a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos
kérdések esetén bátran fordulhat az általános iskolákhoz, illetve a Balassagyannati Tankerületi
Központ munkatársaihoz.

Szeretettel várjuk a leendö első osztályos tanulóinkat!

Balassagyannat, 2022. március 22.
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Balassagyarmati Tankerületi Központ

KÖZLEMÉNY

a 202212023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás folyamata a nemzeti köznevelésről

szóló 20 II. évi CXC törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet alapján történik.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás
időpontjai:

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2022. április 22. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába
nyújthatja be gyermekejelentkezését. A20/2012. (VIII.3!.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése
szerint amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a
szülő a gyermekét a dőntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező

felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de az ügyintézés
meggyorsítása érdekében idén is előzetes online adatszolgáltatásra van lehetőség 2022. április
6-tól a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén. .

A személyes ügyintézésről az érintett iskola ad tájékoztatást.

A beiratkozásról a Balassagyarmati Tankerületi Központ részletes szülői tájékoztatót tesz közzé
a https://kk.gov.hu/hirek-balassagyarmati oldalon, illetve elérhető lesz a fenntartásában
működő általános iskolák honlapján is.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.huIKIR2 KüRZET 3h/Pub/Index illetve a
https://kk.gov.hu/tajekoztato-az-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek-ki jeloleserol-a-2021
2022-es-tanevre oldalon lehet megtekinteni.

Balassagyannat, 2022. március 22.
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