
                                                                                                                                                                                                                                       
 

F E L H Í V Á S  

A Gyulai Tankerület Központ fenntartásában működő Mezőberényi Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumba történő beíratásra 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül 

sor: 

2019. április 11-én (csütörtök) 08.00 órától 18.00 óráig 

2019. április 12-én (péntek) 08.00 órától 18.00 óráig 

Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek 

TAJ kártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek oktatási azonosító számát, 

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, iskolaérettségi 

vizsgálatról, sajátos nevelési igényről vagy beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségről szóló szakértői 

vélemény) kell bemutatni. 

Állandó bejelentett lakcím hiányában be kell mutatni a tartózkodási helyről az igazolást. 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén a regisztrációs igazolást 

(határozatlan ideig szól), vagy tartózkodási kártyát (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási 

kártyát (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT 

állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes) kell bemutatni. 

Hozni kell a gyermeknek diákigazolványhoz a járási kormányhivatalok okmányirodájában készült fotóról az 

igazolást. 

Ha rendelkezik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetről szóló jegyzői határozattal, kérjük, szintén hozza magával. Ennek bemutatása önkéntes. 

A felvételről első fokon az intézményvezető dönt, elutasítás esetén a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a 

felülbírálati kérelmet elbírálni. 

                           

 

2019. 

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük: 

 

Település: Mezőberény, Bélmegyer, Murony közigazgatási területe 
 

Intézmény: 

MEZŐBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 

 

A beiratkozás helyszínei: 

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 

5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29. 

5672 Murony, Ady u. 5-7. 

 

Öreg István  

intézményvezető 


