AZ ELEMI OSZTÁLYOKBA VALÓ BEIRATKOZÁS NAPTÁRA A 2019-2020-AS
TANÉVRE
HATÁRIDŐ/PERIÓDUS

ESEMÉNY

AZ IRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
• Az iskolákhoz tartozó körzetek és az induló előkészítő
osztályok számának közzététele a tanintézményekben,
azok honlapján és a tanfelügyelőség honlapján.
• Az előkészítő osztályok működésére, sajátos
tevékenységeire (alternatív oktatás, művészeti oktatás,
délutáni foglalkozások stb.) és az oktatás színhelyére
(az óvoda vagy az iskola épülete) vonatkozó
tájékoztatás nyilvánossá tétele.
• Azon intézmények elérhetőségének, felmérési
programjának
kifüggesztése,
amelyben
a
szülők/gyámok által igényelt pszichoszomatikus
felmérés zajlik.
• Az intézmény által kidolgozott sajátos kritériumok a
nyilvánossá tétele, amelyek alapján az iskolák
túljelentkezés esetén döntenek a más körzetekhez
tartozó gyermekek beírásáról. A sajátos kritériumokat
a tanfelügyelőség jogtanácsosa láttamozza, majd az
iskola vezetőtanácsa hagyja jóvá.
• A sajátos kritériumoknak való megfelelést igazoló
dokumentumok jegyzékének nyilvánossá tétele.
2019 február 26- március 9
• Nyílt nap szervezése minden előkészítő osztályt indító
tanintézményben: a szülők ellátogathatnak az
előkészítő osztályos tantermekbe, találkozhatnak a
pedagógusokkal és az iskola vezetőségével. A nyílt
napok során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az
előkészítő osztályokban folyó tevékenységekbe.
2019 február 26- március 9
• Tájékoztató találkozók szervezése az óvodákban az
iskolába készülő gyermekek szüleivel. A találkozók
során a szülők felvilágosítást kapnak az iratkozással
kapcsolatban.
2019 február 26- március
• A 2019. szeptember 1-je, illetve a 2019. december 31.
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után a hatodik életévüket betöltő gyermekek
pszichoszomatikus felmérése.
2019 február 26- március
• A pszichoszomatikus felmérés eredményeinek
22
közlése.
2019 március 25
• A Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ
továbbítja a felmérések eredményeit a Megyei
Beiratkozási Bizottságnak.
A BEIRATKOZÁSI TÍPUSKÉRÉSEK KITÖLTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE
2019. február 25
• A beiratkozási típuskérések kitöltési időpontjának
kifüggesztése
a
tanintézményekben,
a
tanfelügyelőségen és ezek honlapjain.
2019. február 25

2019. március 4 – 22

•

A beiratkozási típuskérések kitöltése elektronikusan
vagy a választott tanintézményben, munkanapokon
8,00-18,00 óra között.
• A
speciális
oktatásba
iratkozó
gyermekek
típuskérésének kitöltése és érvényesítése az iskolában.
BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA, ELSŐ SZAKASZ
2019. március 25
• Az Országos Beiratkozási Bizottság egy informatikai
program segítségével elosztja a gyermekeket a körzeti
iskolákba.
2019. március 26-27
• Azokban az iskolákban, ahol betöltetlen helyek
maradtak, feldolgozzák a szülők által benyújtott
beiratkozási kéréseket. A kérések elbírálása az
általános és sajátos iratkozási feltételek alapján
történik.
• Az
elfogadott
kérések
érvényesítése,
majd
nyilvántartásba vétele az informatikai programban.
2019. március 28
• Az Országos Beiratkozási Bizottság egy összesítő
informatikai program segítségével elosztja azokat a
gyermekeket, akiket szüleik nem a körzetükhöz tartozó
iskolába szerettek volna iratni, de ez a helyek hiánya
miatt nem sikerült.
2019. március 29
• Az előkészítő osztályokba nyilvántartásba vett
gyermekek névsorának, az üresen maradt helyek
jegyzékének és az első forduló után be nem írt
gyermekek névsorának kifüggesztése az iskolákban és
a tanfelügyelőség honlapján.
BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA, MÁSODIK SZAKASZ
2019. április 1.
• A tanfelügyelőség által kidolgozott sajátos elosztási
eljárások kifüggesztése a tanintézményekben, amelyek
alapján a gyermekeket beírják az iskolák üresen maradt
helyeire.
• A tanügyminisztérium láttamozza a tanfelügyelőség
által kidolgozott sajátos elosztási eljárásokat a
fennmaradott helyek elosztására vonatkozóan
2019. április 2 - 8
• A beiratkozási típuskérvények leadása azoknak az
iskoláknak a titkárságán, melyeket a szülők választási
lehetőségként jelöltek meg. A kérést azok a szülők
tehetik le, akiknek gyermekeit eddig még nem írták be
egy iskolába sem, vagy egyáltalán nem vettek részt az
első iratkozási szakaszban.
2019. április 8- 10
• Az intézmények feldolgozzák a szülők kéréseit, a
fennmaradott helyek függvényében, figyelembe véve a
tanfelügyelőség által kidolgozott sajátos elosztási
eljárásokat, az általános, valamint a specifikus
kritériumokat
• Az elfogadott kérések nyilvántartásba vétele az
összesítő informatikai programba.
2019. április 11
• Az előkészítő osztályba beírt gyermekek végleges
névsorának kifüggesztése a tanintézményekben.

2019. április 12-19

•
•

A tanfelügyelőség összesíti azoknak a szülőknek a
beiratkozási kérelmét, akiknek gyermekük még nincs
beíratva előkészítő osztályba.
Bármilyen más jellegű, iskolába beiratkozási helyzet
megoldása a megyei tanfelügyelőség által.

