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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL

A 2a 1 6 l 20 17. tanévre történő beíratás idő po ntja :

2016. április 14, (csütörtök) 8_19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

Anemzeti köznevelésről szóló 201 1. évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében

az általános iskolába történő fe|vételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt,

Döntését írásban kózli a szülóvel. A felvételi kérelem elutasításáról határozaiot hoz, A
felvétel elutasítása esetén a szülónek joga van az elutasító határozat kézhezvételétól

számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivaikozással -

jogorvoslattal élni. Fellebbezését a Klebelsberg lntézményfenntartó Központ terü|eti|eg

illetékes Tankerületi lgazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kivánja

gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét eiutasító döntést hoz, a

szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni

a kötelezó felvételt biziosító iskola első évfolyamára.

Budapest, 2016, március ,,"3 "

1052 Budapes(, Városház u, 7,
íeleíon: (06 1) 32B 5899

E-mail: oktatas@pmkh.hU Web: onrkh,hU
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BElRATKOZAS|ADATLAP ( l. osztály)

A VÁLToásoKAT A TlTKÁRsÁGoN 5 NAPoN BELüL BE KELL JELENTENlll!

GYERMEK OKMÁNYA|BAN SZEREPLŐ ADATOK

A gyermek neve fiú

leány

TAJ száma

oktatási azonosító

Születési helye

Születési ideje

Állampolgársága

Anyja születési neve

Apja neve

Lakcíme

Tartózkodási helye

SZÜLŐK ADATA|

Apa /gondviseíő neve

E-mail cím

Telefonszáma

Anyja jelenleg használt neve

E-mail cím

Telefonszáma

Cífu:2083 Sotllfuií, temp[om tér 26,

E -naif titFrgLrsag.soQmat@gmait com
,íe[eíofi:06/2 6-' 60-8 1 1

Fat 06/26-360-012
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választható
programok

Programok Elsősorban Másodsorban

Német nemzetiségi
nyelVoktató I !

Német nemzetiségi kétnyelVú n tr
Angol nyelv ! t]

AlaptanterV szerint (idegen
nyelV nélküli) n tr

Etkezés lx (csak ebéd) 3x Nem kérek

NEM

NEM

NEM

Napközi ellátást kérek

Normatív támogatásra j ogosult?

Testvér j ár-e intézményiinkbe?

Nevelési Tanácsadótól
rendelkezik-e szakvéleménnyel
a gyermek?

Hány évet jártővodába?

Solymár,

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN NEM

aláirás

Qín: 2083 SoQmir, íefipbft ter 26.

f,-nait titfultsag. so $nar@ gmai[ com

íeteJol06/2G5 60-8 1 1

Fax: 06/26-36o-012
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3. sz. melléklet
NYILATKOZAT

1) A szüIók egvüttesen gvakorolidk ű szülői felügveletí íogot

(sz.n: ....................,,............, szúl.:...., ......... an.:....,..................,.,,,,,................,.,.) és

,,........szám alatti lakosok nyilatkozunk, hogy

szám alatti lakos vonatkozásában

a szülói felügyeteti jogot együttesen gyakololjuk.

aláírása|áírás

2) Az egvik szülő gvakorolia a szülői felüweleti iogoí

Alulífott .............................

.............. szám a|atti lakos nyilatkozom, hogy

sz.ám alaíti lakos vonatkozásában

a mellékelt dokumentum* alapján szülói felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.

+szülók gylíLínhivatalban íelvett nyilatkozata a szülói felügyeletijog gyakorlásáról; másik szülö halotti

anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal hatrfuozata; Bíróság ítélete

aláírás

3) Gvómfuk) a lörvénves kéoviselő(kl

(sz.n: ..............,...,..............,, szül.:.,,.. ...,,,.., an.:..,,..,.........,.,,.,........,,,.,.,.............) és

nyilatkozom/nyiIatkozunk, hogy kk.

szám alalíi takos vonatkozásában

a gyámhivatal számú döntése alapján a törvényes képviseletet én/mi látom/látjuk el.

aláfuás

aláírás aláírás

Cíttt 2083 So$rulr, 'íemp[om tér 26.

E-mtli[ titfursag. s o [1mar@ g naikom
íeteíon:06/26-5 60-8 1 1

E&í 06/26-360-012
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NYILATKOZAT

(cím: település, :utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy,

(gyermekem) a 201 6 l20 17 .íanér,,től kezdődően

erkö|cstan hit- és erkölcstan

oktatásban kíván részt venni.

(A kívánt olrtatást kerem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!)

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 201612017. tanévtől érvényes, azon módosítani csak

írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép életbe.

Hit- és erköIcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt:

Gyermekem a(z) ................... ........ (egyház neve) egyház álta|

szervezett hit- és erkölcstan órán vesz ftszt a201612017, tanévben.

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének a
megjelölt egyház részére íőíénő átadásáltoz.

Dátum:

szülő aláírása

Qím:2083 So$nir, teínpkfu tér 26.

E -nait tit Égrc ag,s oQmaí@ B nli[ c ofi
,íetefot 06/2 6-5 60-8 1 1

fax:06/26-360-012



Nyilatkozat
a nemzetiségi iskolai nevelés - oktatásban való részvételről1

meghatá rozotta kna k megfelelően nyilatkozom, hogy a 2016. szeptember 1-én kezdődő nevelési évben,

tanévben kérem az alább megjelölt gyermek számára a nemzetiségi iskolai nevelés - oktatás biztosítását.

A gyermek születésének helye, ideje: .,................

Az igényelt nemzetiségi pedagógiai feladat: 6

óvodai nevelés / általános iskolai nevelés - oktatás

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése:

bolgár /görög láorvátl lengyel / német / örmény / roma f román l ruszin / szerb / szlovák/

szlovén / ukrá n7

A választott nevelési- vagy nevelési- oktatási forma: 8

Nemzetiségi kétnyelVű nevelés - oktatás

Nyelvoktató nemzetiségi nevelés - oktatás

Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés,

megjelölt pedagógiai feladat befejezéséi8 vagy

irányuló írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal,

utolsó napiáig be kell nyújtani és a kérelem csak a

solymár, .........,........(év) ......,..... (hó) .............. (nap)

nevelés - oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben

a nemzetiségi pedagógiai feladatok megsZüntetésére

hogy a messzüntetési kérelmet legkésőbb a tanéV május

benyújiást köVető tanéV kezdetétől érVényesíthető.

szülő / gondviselő a |áírása

l 
A nyitatkozat a nemzeti köznevelésről szótó 2011, éVi cxc törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott felmérés során, legkésŐbb azonban a

köznevelé5i intézetbe tórténő beiratkozá5kor kell kitölteni,
? A kérelmező neve, nyomtatott betűVel, A kérelmező lehet szülő, Vagy 8ondvi5elő,
3 

Hatósá8i okirattal igazolható lakóhelyetkell megadni.
4 

Hatósá8i okirattal i8azolt tartözkodási hely címe,
5 Amenriyiben a tanuló, az óVodás 8yermek mé8 nem r€ndelkezik azonosítóVal, annak kiadá5át köVetően az intézmény képviselője utÓ|a8 kÖteles

rö8zíteni a tizenegy je8Yú azonosító 5zámot.
6 A megfelelót alá kell húzni!
7A me8felelót alá kellhúzni!
3 

A m€8felelőt alá kel! húzni!



Nyilatkozat
a nemzetiségi hovatartozásról

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a

köznevelésről szóló 2017, évi CXC törvény 51. § (6) bekezdésben me8határozott előnyben részesítés.)9

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek az alábbi nemzetiséghez tartozik:

bolgár / sörög / horvát / len8yel / német / örmény / román / roma/ci8ány /ruszin lszerb lszlovák/
szlovén / ukrán

Solymár, ..............,...(év) .,........,. (hó) .,............ (nap)

szülő / gondviselő alá írása

Záradék

A gyermek, tanuló számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfeIelő nemzetiségi nevelés, nevelés -
oktatás az alábbi intézményben biztosított:

Az intézmény hivatalos neve: Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános lskola, Alapfokú

Művészeti lskola

oM azonosítója: 032454

Székhelyének címe: 2083 solymár, Templom tér 26.

A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés, nevelés - oktatás tényleges helyének címe, ha a

nemzetiségi iskolai nevelés - oktatás megszervezésére telephe|yen történik.10

SoIymár, ..................(év) ............ (hó),.........,... (nap)

p.h

intézményvezető aláírása

9 n megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelezó, ennek hiányában azonban a felvétel

során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2o11. éVi cxc törvény 5]". § {6) bekezdésben me8határozott előnyben

részesítés. A nemzetiségek jogairóI szóló 2011. éVi cLXXlX. törVény 28, §-a szerinI: ,,A nemzetiségi nevelési, oktatósi

intézményt az érintett nemzetiséghez nem tortozók csak okkor vehetik igénybe, ho az intézmény - dz adott nemzetiség

igényeinek kielégítése utón - betóltetle n íérőhellyel rendelkezík."
10 

Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óVodai nevelésben, illetve a tanuló

iskolai nevelésben - oktatásban részesül.


