
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első osztályosok beíratása Göncön 
 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerülete fenntartásában 

működő általános iskolákba történő beíratásra 

 

A Sárospataki Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§(1) bekezdése értelmében Magyarországon minden 

gyermek köteles az intézményes nevelés – oktatásban részt venni, tankötelezettségét 

teljesíteni. Az Nkt. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a gyermek abban az évben, amelynek 

augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. 

A köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

21.§-a értelmében a tankötelezettség  megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, 

lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges 

szintet. Az Nkt. 50. § (1) foglaltak szerint a gyermek felvételéről az intézményvezető 

dönt.  

 

Az intézmény a tanköteles gyermekek általános iskolai beíratásáról az alábbi közleményt teszi közzé: 

 

A Sárospataki Tankerületi Központ illetékességi területén működő  

valamennyi általános iskolában a 2023/2024-as tanévben  

tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időpontjai 

 2023. április 20. (csütörtök) (8 – 18 óra között) 

2023. április 21. (péntek)(8 – 18 óra között) 

A szülők számára 2023. április 5 –én nyílik meg a KRÉTA felületén a beiratkozási modul, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

elérhetőségen találnak meg, de a beiratkozás napján a személyes megjelenés kötelező, a beíratást elmulasztó szülő vagy törvényes képviselő 

szabálysértést követ el. 

Az Általános Iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell 

benyújtani kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (személyi igazolvány) vagy a születési anyakönyvi kivonatát 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) 

- a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ kártya) 

- a gyermek adóazonosító jelét (adókártya) 

- a gyermek nevére a kormányablakban elkészített NEK adatlap (diákigazolványhoz szükséges) 

Szükség esetén további dokumentumokat: 

- Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény) 

- Határozat: 

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 

o hátrányos helyzetről 

o halmozottan hátrányos helyzetről 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban határozat formájában dönt a felvételről vagy a kérelem elutasításáról. 

Elutasító döntés esetében a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 

biztosító iskola első évfolyamára. 

Gönc, 2023. március 31.              Iskolavezetés 

 

 

A Gönci Károlyi Gáspár Általános Iskola beiskolázási körzetébe tartozó települések: 

Gönc, Abaújvár, Zsujta, Pányok, Kéked, Telkibánya 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

