
Felvételi eljárás rendje 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő 

általános iskolák első évfolyamára, a 2016/2017. tanévre 
 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) fenntartásában, a Szolnoki 
Tankerület illetékességi területén működő általános iskolákra vonatkozó felvételi eljárás 
rendje: 
 
Az általános iskolai beiratkozás ideje: 
 

 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 

 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között 
 
 
Előzetes feladatok: 

 
1. A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét 2016. 

február 28-ig (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdés) 
 

2. A köznevelési intézmények a helyben szokásos módon, a kialakult gyakorlatunknak 
megfelelő formában és időkeretben szervezik a saját tájékoztató napjaikat, nyílt 
tanítási napokat, bemutató foglalkozásokat. 

 
3. A kormányhivatal közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a 

jogorvoslat benyújtásának határidejét a beiratkozás első napját megelőzően legalább 
harminc nappal, azaz legkésőbb 2016. március 14-ig (Rendelet 22. § (1) bekezdés) 

 
4. Valamennyi általános iskola közzéteszi a saját honlapján a beiskolázási körzetét, 

továbbá tankerületi szinten az óvodákban és az általános iskolákban kerüljön 
kifüggesztésre az összes települési iskola és körzete. 

 
5. A tankerület az iskolaigazgatókon keresztül – illetve a közvetlenül a tankerülethez 

forduló szülők esetében személyesen – gondoskodjék a korrekt és teljes körű 
tájékoztatásról. 

 
6. Alkalmassági vizsgát szerveznek azon iskolák, ahol sport- és művészeti emelt szintű 

oktatás folyik, és ehhez az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga 
szükséges (2016. április 13-ig, az iskolai beiratkozás időpontja előtt azok 
eredményeiről tájékoztatja a szülőket).  
 

 
 
 
 



A beíratással kapcsolatos intézményi feladatok: 
 
Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napjain a megfelelő személyi és tárgyi feltételek 
biztosításáról. 
 
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek: 
1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt 
2. tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár 
esetén: 
o regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy 
o tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy 
o állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 

tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére 
határozatlan ideig érvényes). 

3. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet: 
 óvodai szakvélemény, 
 A Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottságként eljáró tankerületi 

tagintézményének szakértői vélemény, 
 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye. 
4. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az 
irányadók, 3. sz. melléklet) 

5. nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)  
(A nyilatkozat a szülő részéről akkor szükséges, ha lakóhely mellett tartózkodási hellyel is 
rendelkezik, ebben az esetben tisztázni kell, hogy a tanuló az adott településen a 
lakóhelye szerinti lakcímen vagy a tartózkodási helye szerinti lakcímen él-e. A szülőnek 
nyilatkoznia kell, hogy a család mely lakcímen tartózkodik életvitelszerűen.) 

 
A tanköteles korba lépő gyerek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő 
megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91. §) 
Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonyt létesített egy hazai köznevelési intézménnyel is, az 
iskola igazgatójának kell mindezt bejelenteni. A külföldön tanulmányokat folytató tanuló 
tanulói jogviszonya Magyarországon szünetel – Nkt. 91. § (3) bekezdése értelmében. 
 


