
K ö z l e m é n y  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint az 

Nkt. tv. végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/A § (1) c, pontja értelmében  

a beiratkozás a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolájában: 

2019. április 11. napján 8-19 óráig (csütörtök) 

2019. április 12. napján 8-19 óráig (péntek) 

közötti időszakban történik. 
 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő 

tanévben tankötelessé válik. A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, 

amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt 

biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe. 

A beiratkozás helye : 

1. körzet és Újsolt körzete:  6320 Solt, Kossuth L.u.60.,  I. emelet iskolatitkári iroda                        
ügyintéző iskolatitkár:  Kiss Annamária Nikoletta 

2. körzet: 6320 Solt, Nagymajori út 24. , I. emelet iskolatitkári iroda                       
ügyintéző iskolatitkár:  Molnár Istvánné 

A 2019/2020-as tanévre vonatkozóan a beiratkozás lehetséges módjai: 

1. csak papír alapon történő adminisztrációval a beiratkozás helyszínén; 

2. elektronikus jelentkezés a KAFFEE projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen 

keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).  

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – 

minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményünkben, ahol a beiratkozáshoz 

szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni. 

A beiratkozáshoz szükség van:  

 a szülő ( gondviselő ) személyazonosító igazolványára, 

 a szülő ( gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra, 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványra ( lakcímkártya), 

 az iskolaérettség igazolására ( óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye az iskolai érettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról), 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, TAJ – kártyájára, 

 az Okmányirodában kapott NEK – adatlapra (A diákigazolvány igényléséhez kell. Az 

okmányirodában szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas 

hatósági igazolványát (személyi igazolvány/útlevél) és lakcímkártyáját.); 

 Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására. (A nyilatkozatot az óvoda vezetőjétől kérje!) 

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről 

az iskola igazgatója dönt, és azt követően a szülőket írásban értesíteni fogja. A felvételi kérelem elutasítása 

esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény 

igazgatójának kell benyújtani a Bajai Tankerületi Központ igazgatójának címezve, az értesítés kézhezvételét 

követő 15 napos határidőn belül. Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt 

napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni. A beíratás 

elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli 

büntetni. 

Beiratkozáskor a Szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hit-és erkölcstan, vagy etika oktatást 

választ gyermeke számára.  A hit-és erkölcstan oktatására iskolánkba bejelentkezett felekezetek:  

 Evangélikus Egyházközség 

 HIT Gyülekezete 

 Református Egyházközség 

 Római Katolikus Plébánia

Solt, 2019. március 7.                                                                                 Sánta Edit 

                                                                                                                intézményvezető 

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

