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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykőrösi Tankerülete a 2014/2015. 
tanévre az 1. osztályos általános iskolai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 

2014. április 28 – 30. (hétfő, kedd, szerda) 
800 – 1800  óráig 

 

A szülő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. §-a alapján köteles beíratni 

a körzet szerinti vagy a választott iskolába tanköteles gyermekét. Tanköteles az a gyermek, 

aki 2014. augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, és elérte az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget. 

 Beiratkozás helyei:     
 
Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola Nyársapáti Tagintézménye  
2712 Nyársapát, József A. u. 6. 

dokumentumokat szíveskedjen magával hozni: 
-A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártya) 
-A gyermek TAJ-kártyáját 
-Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti 
példányát Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás eredeti példánya lehet:  

• óvodai szakvélemény 
• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői 

vélemény 
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye 
• 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) 

o nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (a 2014. 
március 15-től hatályos, 2014. évi V. törvény (Polgári 
Törvénykönyv) XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – 
előírásai az irányadók). 



A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön 

történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91. §) 

A szülő az iskola körzetéhez tartozó utcákról és a beiskolázásról az óvodákban, az általános 

iskolákban, az iskolák internetes oldalán, a Polgármesteri Hivatalban és a www.nagykoros.hu 

weboldalról, az egyedi programokról pedig az általános iskolákban kérhet felvilágosítást. Az 

általános iskoláknak a körzetükbe tartozó tanköteles gyermeket fel kell venniük. A szülő 

választhat másik iskolát gyermeke számára, amennyiben az intézmény fogadni tudja a tanulót. 

A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE GYERMEKE TANKÖTELEZETTSÉGE 
TELJESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA. 

Az általános iskolai felvételről, átvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban 

tájékoztatja a szülőket. A felvételi döntést illetően fellebbezéssel lehet élni, melyet a közléstől 

számított 15 napon belül a Nagykőrösi Tankerület Igazgatójának címezve, a felvételt elutasító 

iskola igazgatójánál kell benyújtani. 

 

Nagykőrös, 2014. március 26. 

 

                                                                                         

                                                                                         Lebanov József  

                                                                                       tankerületi igazgató 
 


