
 
Beiratkozás, átvétel, felvételi lehetőség szabályai 

 
A tanulói/óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló/gyermek a tanulói/óvodai jogviszonyon 
alapuló jogait ettől időponttól kezdve gyakorolhatja. 
A tanulói/óvodai jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés 
alapján történik. A tanuló átvételére – az iskolatípus változtatása nélkül – a tanítási év során 

bármikor lehetőség van. 
Intézményünkbe minden óvoda-és tanköteles 3-16 éves tanuló kérheti felvételét, mivel az intézménynek 
nincsenek körzethatárai, így a város egész területéről, a kistérségi településekről is várja az érdeklődőket.  
A felvételről - az egyedi körülmények mérlegelése alapján - az intézményvezető dönt.  
A tanuló/gyermek felvételéről az óvoda-és tankötelezettség szabályozása szerint járunk el, további 
szempontok:  

 A felvétel elbírása során előnyt jelent, ha a leendő tanuló keresztyén vallási elkötelezettségű 
család gyermeke  

 Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1. évfolyamon: iskolaérettség írásos 
igazolása; idősebb testvér már az iskola tanulója; egyházközösséghez/ gyülekezethez tartozás, 
kereszteltség.  

 A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai 
programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. Ezt a döntést írásos megállapodás 
formájában is rögzítik. A megállapodás szövege PDF formátumban LETÖLTHETŐ INNEN! 

 
 

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, mely 
értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke 
adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.  

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első 
határnapját megelőzően legalább harminc nappal hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, illetve egyéb, 
helyben szokásos módon tájékoztat. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 
Beiratkozás az iskola 1. évfolyamára (2011. évi CXC. törvény): 50. §.: Az iskolába a tanköteles 
tanulókat az első évfolyamra a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A 
beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A beiratkozás várható 
időpontjára a tárgyév április 01 és 30 között kerül sor. 
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: születési anyakönyvi kivonat, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (ennek megfelel a 
lakcímkártya), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai 
szakvélemény, vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy 
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye; nyilatkozat a 
szülői felügyeleti jogról (Ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös nyilatkozat szükséges, ha 
csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást (szülők 
gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti anyakönyvi 
kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete); a gyermek TAJ kártyájának száma, gyermekorvos 
igazolása a védőoltások meglétéről; étkezési kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat vagy  igazolás tartós betegségről vagy nyilatkozat 
három- vagy több gyermek neveléséről) 


