Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
Figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános
iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások
minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Felhívjuk szíves figyelmét a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás
jellemzőire:
1. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint online módon küldje be
gyermeke felvételi kérelmét az iskolába.
2. A felvételi kérelmek benyújtása két szakaszban történik:
a. 2020. április 6. 0:00 órától 2020. április 24 24:00 óráig a kérelmeket az alábbi iskolák
egyikébe lehet benyújtani:
nem állami általános iskola vagy
állami, de körzettel nem rendelkező általános iskola.
b. 2020. április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24:00 óráig az a) pontban nem szereplő
iskolák egyikébe kell a kérelmet benyújtani:
a körzetes iskolába vagy
egy olyan körzettel rendelkező általános iskolába, amely a gyermekére
vonatkozóan nem a körzetes iskola.
3. Felhívjuk a figyelmét, hogy a második szakaszban (2020. április 28 – május 15) történő
beiratkozás során – az Nkt. 50. § (7) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §
(2) bekezdése alapján – csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Rend. 24. § (5): előnyben kell részesíteni (sorsolás)
1. Hátrányos helyzetű tanulók
2. Fővárosi lakcímmel rendelkező tanulók
3. Különleges helyzetű tanulók
• Szülő, testvér tartós beteg vagy fogyatékkal élő
• Testvér az adott iskola tanulója
• Szülő munkahelye az iskola körzetében van
• Tartózkodási helytől számítva 1 km-en belül van az iskola
• Nkt. 37. § (1): intézményvezető írásos határozatot hoz • Nkt. 37. § (2) – elutasító döntés elleni
jogorvoslat: tudomásra jutástól számított 15 napon belül kell benyújtani (utána véglegessé válik) •
Nkt. 37. § (3) b) – másodfokú döntés: fenntartó hoz döntést • Az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. Törvény (Ákr.) 118. § (3) (Nkt. 38. § (3) alapján) – a fellebbezést az intézménynek
kell benyújtani, de a fenntartónak címezve. (Ákr. 50. § (2) c) – fellebbezés elbírálásának határideje 60
nap) • Nkt. 38. § (4) – másodfokú döntés ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet (30 napon belül)
Fellebbezés •
• Nkt. 45. § (5)-(6): a szülő június 15-ig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez (Oktatási
Hivatal) kérelmét (ezen túl csak nagyon indokolt esetben)
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeu_adatok/oh.php?id=egyeni_munka
rend_kerelem_szuloi • Nkt. 55. § (2)-(3): egyéni munkarenddel rendelkezőt a kötelező tanórai
foglalkozások alól fel kell menteni, de az intézmény belső szabályozása szerint meghatározott időben
számot kell adnia tudásáról Egyéni munkarend • Nkt. 91. §: külföldön is teljesíthető a
tankötelezettség – egyéni munkarendben vagy tanulói jogviszony szüneteltetésével (Oktatási Hivatal
és iskola felé bejelentési kötelezettség)
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejel
entes_urlap

