Gyakran ismételt kérdések (GYIK.) a beiratkozással kapcsolatban
Kinek kell az iskolába jelentkeznie?
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési
évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja
be a felmentést engedélyező szervhez (Oktatási Hivatal).
Mikor lesz a beiratkozás?
Az időpontot az oktatásügyért felelős miniszter rendeletben jelöli meg. A rendelet alapján az iskola
első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni a 2022/2023. tanévre.
Hol és hogyan lehet beiratkozni?
Az előző tanév gyakorlata szerint előreláthatólag az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén történik
a beiratkozás. A beiratkozás részleteiről, a pontos eljárásrendről az ide vonatkozó jogszabály
megjelenése után tudunk tájékoztatást adni.
Mekkora az esély a felvételre, ha nem vagyunk körzetesek?
Körzeten kívüli gyermekeket a szabad helyek függvényében – a körzetes tanulók felvételét követően –
tudunk fogadni.
Mikor derül ki, hogy a gyermekemet felvették-e a Bartók iskolába?
A jogszabály által rögzített időpontig az intézményvezető írásban értesíti a szülőt/gondviselőt.
Mikor derül ki, hogy melyik első osztályba kerül?
Intézményünk specialitása az idegen nyelv (angol) oktatása, mely két képzési formában történik.
Normál és két tanítási nyelvű osztályt indítunk minden évfolyamon. Az intézményvezető jogköre az
osztályba sorolás, mely a beiratkozáskor a szülő általi kérés figyelembevételével történik.
Hány első osztály indul?
A tervezett első osztályok száma a jogszabályokban meghatározottaktól, a tankerület engedélyétől, és
a jelentkezők számától függ. A 2022/2023-es tanévben előreláthatólag két első osztályt indítunk.
Kik lesznek a tanító nénik?
Az első osztályban tanító pedagógusok személyéről csak a későbbiekben fogunk dönteni.
Mikor lehet megnézni az iskolát?
Iskolánk örömmel várja az érdeklődő szülőket és gyerekeket.
Sajnos, a jelenlegi járványügyi helyzetben nehezen tervezhető az iskola bemutatása, bejárása, a
személyes találkozás. Az iskola honlapján kísérletet teszünk, hogy betekintést adjunk az intézményben
folyó munkáról, a mindennapokról.
Igaz, hogy a felvétel érkezési sorrendben, vagy a jelentkezési lapok leadásának / online
jelentkezésnek a sorrendjében történik?
Nem igaz.

Mely terület a Bartók iskola körzete?
Iskolánk körzete megtalálható a www.bartokiskola.hu oldalon, vagy a
http://budafokteteny.hu/intezmenyek/oktatas oldalon.
Ha körzetesek vagyunk, de biztosan más iskolába iratom a gyermekem, akkor is el kell mennem a
Bartókba?
Személyesen nem, de elektronikus levélben jelezni kell, hogy gyermekét melyik intézménybe íratta be.
Van (elő)felvételi?
Nincs.
Az állandó lakcímem érdi, a tartózkodási címem körzetes. Ebben az esetben tanköteles korú
gyermekemet biztosan felveszik?
Körzetes tanuló az a tanuló, akinek a lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az
egyik szülő vagy törvényes képviselő lakcímkártyán található lakcímével. (A tartózkodási hely nem
minősül körzetes lakcímnek.)
Ha gyermekem már az óvodában is tanult angolul, az előnyt jelent, hogy a kéttanítási nyelvű
tagozatba kerüljön?
Nem jelent előnyt.
Mire van szükség a beiratkozáskor?
Az alábbi igazolványok:
- a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a szülő nevére kiállított, a gyermek lakcímével azonos lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- születési anyakönyvi kivonat
- a gyerek TAJ kártyája
Az iskola honlapjáról letölthető nyilatkozatok:
- nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
- nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Határozatot kell mellékelni abban az esetben:
 ha a bíróság korlátozta, vagy megvonta az egyik szülőtől a felügyeleti jogot;
 gyámság, nevelőszülő esetén
- nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatásról
- nyilatkozat a két tanítási nyelvű képzéssel kapcsolatos oktatásról
- nyilatkozat pedagógiai szakvéleményről
Valamennyi szükséges nyilatkozat letölthető az www.bartokiskola.hu oldal „Leendő elsősöknek”
menüpontjából.
Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, tartanak-e értekezletet vagy valamilyen tájékoztatót a leendő
elsős szülőknek?
Igen, ha a lehetőségek adottak, megszervezzük a tájékoztatót, melynek pontos időpontjáról a
honlapunkon tájékozódhatnak.

