
 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

a tankötelessé váló gyermekek Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontba történő beíratására  

 

Kedves Szülők!  

Az elmúlt hónapokban nagy örömünkre szolgált, hogy ellátogattak az őszi szülői fórumunkra, 

valamint a családi beszélgetésre. Azoknak a családoknak, akik úgy döntenek, hogy a Patrona 

Hungariae Katolikus Iskolaközpontba íratják be gyermeküket, összeállítottunk egy tájékoztatót az 

ügyintézés gördülékeny lebonyolítása érdekében.  

 Mit ír elő a jogszabály?  

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 abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, – de 

legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői 

bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik 

tankötelessé. 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 Rendelet 22.§ (2) bekezdése 

értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye 

szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.   

Kit kell keresnem az általános iskolai beiratkozáskor?  

A beiratkozás a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban Tóthné Sipos Erika iskolatitkárnál 

személyesen (+36 1 217 1337, iskola@patrona.hu) történik.  

Mikor lesz a beiratkozás a Patrona Iskolaközpontban?  

▪ 2021. április 15. (csütörtök) 8-16 óra között  

▪ 2021. április 16. (péntek) 8-16 óra között  
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Mit vigyek magammal az ügyintézéshez?  

A beiratkozáskor be kell mutatni:  

▪ a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát 

▪ a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt  

▪ a gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványt  

▪ a gyermek TAJ kártyáját  

▪ a közös gyermekfelügyeleti jogról szóló szülői nyilatkozatot mindkét szülő által aláírva  

▪ a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az ezt igazoló okiratot (pl. gyermek-elhelyezési 

határozat) 

▪ külföldi állampolgárságú gyermek esetén a letelepedési, munkavállalási határozatot.  

 

 Ki hoz döntést gyermekem felvételével kapcsolatban?  

A gyermek felvételéről az igazgató dönt. A családi beszélgetést követően valamennyi velünk 

kapcsolatban álló családok számára kiküldésre kerülnek a gyermek felvételéről szóló határozatok. 

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt 

napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem 

tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.   

 Mi történik a beiratkozást követően?  

A gyermekek osztályba sorolásáról – a beiratkozási mutatók alapján – az igazgató dönt. Az 

osztálytanítók 2021. május 12-én (szerda) 16.30h-tól szülői értekezletet tartanak a leendő első 

osztályosok szülei számára. Az értekezleten lehetőség lesz az iskolai egyenruha megrendelésére, 

valamint az étkezési kedvezmények igénylésére. Az étkezési kedvezmény igényléséhez a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény határozatát, a 3 vagy több gyerekes családok, illetve a tartós beteg 

gyermek esetén az erről szóló igazolást kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni.  

 Mikor lesz az első tanítási nap?  

A tankötelezettség teljesítése a 2021/2022-es tanév első tanítási napján, 2021. szeptember 1-jén 

(szerda) kezdődik. Kérjük, a gyerekek ezen a napon 7.45h-ig érkezzenek meg iskolánkba.  A 

tanévnyitó szentmise (Veni Sancte) időpontjáról később adunk tájékoztatást.  

Budapest, 2021. február 23.  

  

 

Iskolavezetés 
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