
Felvétel, átvétel lehetőségéről szóló tájékoztató 

Az Orczy Anna Általános Iskola beiratkozásának időpontja a minden évben kiadott tanévkezdő 
kiadvány szerinti kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kerül kiírásra.  

Általános iskolánk köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító 
iskola). A körzethatárok meghatározásáról a Megyei Kormányhivatal dönt a hatályos jogszabályok 
alapján. 

A Köznevelési Törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését, megszüntetését, az ebből eredő 
jogokat és kötelezettségeket. A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába 
lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 
kormányrendelet határozza meg. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell 
mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást. Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói 
jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a 
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. 

Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő 
számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés 
rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. A kötelező felvételt biztosító 
iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői 
vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Az 
iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. A tanuló 
átvételére – kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az, az iskolatípus 
változtatásával is jár– a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az iskolába felvett gyermeket, 
tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban 
álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további 
nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában 
marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a 
nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszűnését 
követően megszűnik. Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a 
középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely gondoskodik 
a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő részvételéről. Ha a 
tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az 
iskola igazgatója állapítja meg. 

 



 


