
ÉRTESÍTÉS A BEIRATKOZÁSRÓL 

Kedves Szülők! 

Értesítem Önöket, hogy a 2021/2022-es tanévben első osztályba lépő gyerekek iskolai beíratását,  a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 

2021. április 15-én  csütörtökön 800 órától 16 óráig tartja az iskolában (Szögliget Dózsa György u 29). 

A szülőket félórás időeltolódással fogjuk behívni. Erről előzetesen értesítjük a szülőket, a megadott elérhetőségeken. 

A közoktatási törvény 45.§ szerint Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban 

részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.   (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodikéletévét betölti, tankötelessé válik. A 

tankötelezettség teljesítése a tanév elsőtanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szervdöntése (OH) alapján a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. ... Ha a 

gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek 

hatéveskora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  
 

A 20201/2022-es tanévre történő beiratkozáskor ez a 2014. szeptember 1.– 2015. augusztus 31. között született gyermekeket érinti. 
 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendelet 22.§ (4) bekezdés 

értelmében „(4)  Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági 

igazolványokat.  A KIR-ben nyilvántartott adatok közé tartozik az oktatási személy-nyilvántartás. Az oktatási ágazati nyilvántartás, köteles kezelni minden 

egyes nyilvántartásban szereplő, közoktatási intézménnyel jogviszonyban lévő tanuló esetében a tanuló társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).  

Kérem, hogy a beiratkozásra az alábbi okmányokat szíveskedjenek magukkal hozni: 

1. 20/2012 EMMI rendelet 22§ (4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot 

igazoló hatósági igazolványokat:  

− A gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi lapja (ennek hiányában a szülő személyi igazolványa) 

− TAJ kártya 

− Lakcímkártya 

2.  A gyermek oktatási azonosító száma. 

3. Nyilatkozni a felügyeleti jogról. 

4.     2000 Ft, a biztosításhoz.  

5.  Kedvezmények igényléséhez: Ha van, Határozat, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról.   Három vagy több gyermek esetén családi pótlékot 

igazoló   szelvény vagy   igazolás, illetve   tartósan beteg gyermeknél szakorvosi igazolás.  

igazgató 


