Soproni Tankerületi Központ

KÖZLEMÉNY

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek tankötelessé válik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A
tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy
a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen,
annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást
indíthat.
A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg:
https://kir.hu/korzet
A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások időpontja:

2021. április 15–16. (csütörtök – péntek)
A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendeletben meghatározott beiratkozási
időpontot – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének a 19/2021.
(III. 10.) határozata (továbbiakban Határozat) helyben hagyja.
Az emberi erőforrások miniszterének Határozata alapján, a 2020/2021-es tanév általános iskolai beiratkozása
a fenti időpontban történhet
•
•

személyes jelenléttel az érintett köznevelési intézményben,
vagy
elektronikus úton. Ebben az esetben a dokumentumokat a tanév kezdetekor kell személyesen
bemutatni.
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TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
Tisztelt Szülők!
A jelentkezés ideje: 2021. április 20. (kedd)
2021. április 21. (szerda)
Szükséges dokumentumok:
 Gyermek és szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 Gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája
 Szakértői bizottság határozata
Óvodánkba elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/22-es nevelési évre. Ebben az
esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül
sor.
Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a fenti elérhetőségeken.
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