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Tájékoztatás  

a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról 

 

A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 7. §-a alapján a 2021/2022. 

tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás az alábbiak szerint történik, figyelembe véve  

a 19/2021. (III.10.) EMMI rendelet 2. pontját. 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános 

iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2021. április 15-én (csütörtök) 08.00 órától 18.00 óráig 

2021. április 16-án (péntek) 08.00 órától 14.00 óráig 

Tanköteles, azaz 2015. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első 

évfolyamára beíratni. 

Iskolánk beiratkozási körzete: Mezőberény város, Bélmegyer és Murony község 

közigazgatási területe. 

Induló osztályok: 

 idegen nyelvi, 

 sportiskolai, 

 általános tantervű. 

Iskolánkba a beiratkozás a fent megjelölt időpontokban lesz, az alábbi telefonszámokon 

történt egyeztetés után, a személyes találkozást nélkülözve: 

Öreg Anita   06/70/400-2506 

Sándorné Szűcs Linda  06/70/400-2512 

Hoffmann Sándorné  06/70/367-7772 

Pálföldi Szilvia   06/70/943-6266 
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A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek 

bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2021/2022. tanév első 

napján történik meg: 

 a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 a gyermek oktatási azonosító száma, 

 a gyermek nevére kiállított TAJ kártya, 

 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

 nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról, 

 nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, 

 a gyermek diákigazolványához a járási kormányhivatalok okmányirodájában készült 

fotóról igazolás, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetről szóló jegyzői határozat (önkéntes bemutatás). 

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

Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. 

Nagy szeretettel várjuk leendő elsős tanulóink beiratkozását! 

Együttműködésüket, megértésüket köszönöm. 

 

Tisztelettel: 

 

Öreg István sk. 

intézményvezető  

 


