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Beiratkozás a 2022/23-as tanévre
2022. április 21-22. 8-19 óra között
(csütörtök, péntek)
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
Elsősorban eredeti vagy jó minőségű, eredetivel megegyező, olvasható másolat.
 a szülők (gondviselők) személyazonosító igazolványai és lakcímkártyái
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet
 igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 szülők elérhetősége (e-mail címek, telefonszámok)
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:
- a gyermek 11-jegyű oktatási azonosítója (iskolaérettség esetén)
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény (amennyiben
készült ilyen)
-Oktatási Hivatal által kiállított „nem iskolaérett” szakvélemény (szülői kérés alapján)
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői
véleménye
Nyilatkozat kitöltése szükséges:
- a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (1. sz. melléklet)/ A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása –
előírásai az irányadók/
- az etika vagy hit-és erkölcstan oktatás választásáról (2. sz. melléklet)
- az életvitelszerű tartózkodásra vonatkozóan (3. sz. melléklet)
- intézmény választására vonatkozóan (4. sz. melléklet)
- hozzájárulási nyilatkozat fénymásoláshoz (5. sz. melléklet)
- nyilatkozat személyes megjelenésben való akadályoztatás esetén (6. sz. melléklet)
A Nyilatkozatok megtalálhatók, letölthetők iskolánk honlapjáról a „Beiratkozás” fül
alatt. A beiratkozáskor kitöltve, aláírva szíveskedjenek leadni.

Kastélydombi Általános Iskola
1188 Budapest Nemes u. 56-60.
Tel: 291- 31-33; Fax: 290-1993
e-mail: iskola@kastelydombi.hu

A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek – egyéb határozat szerint a gondviselőnek –
személyesen meg kell jelennie! (Járványhelyzet függvényében a személyes megjelenés
változhat!)
Előzetes regisztrációra, időpontfoglalásra lehetőség lesz.
Nem magyar állampolgárságú kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a
magyarországi tartózkodás jogcímét!
 regisztrációs igazolással (határozatlan ideig érvényes), vagy
 tartózkodási kártyával (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 állandó tartózkodási kártyával (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente
a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig
érvényes)
Ha a tanköteles korba lépő gyerek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülő köteles
írásban bejelenteni az illetékes járási kormányhivatalnak (Nkt. 91.§).
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely
szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai
iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
A lakhely szerinti körzetes iskolában a szülő elsősorban e-mailben vagy telefonon jelzi, ha
gyermekét másik intézménybe kívánja beíratni. A két forma bármelyikét választhatja, az
intézmény elfogadja. Kérjük, ne feledkezzenek meg róla!
A beiratkozás nem egyenlő a tanulói jogviszony létesítésével. A felvételt nyert diákok
oktatási azonosítóját a honlapunkon tesszük közzé a beiratkozás utáni héten. A gyermekek
osztályba sorolásáról az intézmény vezetője dönt.
A felvétel elutasításáról a szülő 15 napon belül írásbeli határozatot kap.
Igény esetén további információkat találnak még a Külső-Pesti Tankerületi Központ
honlapján. (Tankerületi szülői értekezlet tematikája, iskolaérettség kritériumai)

