
Tájékoztatás a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskolába történő beiratkozásról 

 a 2020-2021-es tanévre 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 45. § (2) bekezdése alapján minden gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. 

(A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben vehet részt.) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a 

tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es tanévre történő 

általános iskolai beiratkozás a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján történik. Kérjük, 

hogy az iskolánkba beiratkozni szándékozó szülők a következőképpen járjanak el: 

Mivel iskolánk nem körzetet ellátó általános iskola, ezért kérjük, elsőként nézzék meg a 

https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti kötelező felvételt biztosító 

(körzetes) általános iskola! 

Ha a szülő a mi iskolánkba szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes általános 

iskola nevének és címének megjelölésével - elektronikus úton, a Szent Imre Általános Iskola és 

Óvoda honlapján megtalálható SZÁNDÉKNYILATKOZAT (iskola) űrlap kitöltésével teheti 

meg 2020. április 24-ig. 

Iskolánk, az ide jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6. és április 24. között tartja. 

A szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készítjük a személyes találkozásra szóló – a 

veszélyhelyzet által megkövetelt körülményekre tekintettel lévő – beiratkozási időbeosztást, 

amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatjuk. A gyermek felvételéről az intézmény vezetősége 2020. 

április 27-ig dönt és erről írásbeli határozatban értesíti a gyermeket nevelő szülőt az általa megadott 

e-mail címen. 

A felvételt nyert gyermekekről intézményünk írásban értesíti a kötelező felvételben érintett általános 

iskolát is. 

Köszönjük együttműködésüket és szeretettel várjuk jelentkezésüket! 

 

Tisztelettel: 

Csák Lajos igazgató 

 

Melléklet: Szülői együttműködési nyilatkozat 



 
 

S Z Ü L ŐI  E GYÜ T T M Ű KÖDÉ S I  N YI L A TKOZ A T  
 
 

Alulírott ________________________________, ________________________________ (a gyermek neve) 
leendő első osztályos tanuló szülőjeként (gondviselőjeként) kifejezem együttműködési szándékomat a 
székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvodával az alábbiak szerint: 
 
 

1. Elfogadom az iskola Pedagógiai programját, Házirendjét és Etikai kódexét. 

2. Tiszteletben tartom az intézmény keresztény értékrendjét. Elősegítem gyermekem részvételét az iskolai 
szentmiséken, lelkigyakorlatokon és rendezvényeken. 

3. Biztosítom gyermekem számára az eredményes nevelő-oktató munkához elengedhetetlen otthoni 
pihenést. Sikeres felkészülésében – megfelelő napirend kialakításával, odafigyeléssel és a szükséges 
segítségadással – folyamatosan támogatom. 

4. Gondoskodom az iskola által előírt ünneplő öltözetről, az esztétikus és higiénikus megjelenést biztosító 
ruházatról.  

5. Elfogadom, s gyermekem számára biztosítom az iskola által elvárt személyes külső megjelenést (öltözék, 
hajviselet, ékszerek stb.), nem engedem kihívó, túlzottan feltűnő öltözködését. 

6. Gyermekemet az iskola által elvárt tanulói magatartás kialakításában, valamint gyakorlásában segítem és 
megerősítem. Törekszem arra, hogy a családomban történő nevelés harmonizáljon az iskolai neveléssel. 

7. Gyermekem fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről – az iskola által felkínált 
valamennyi eszközzel és lehetőséggel élve – rendszeresen érdeklődöm. Az iskola jelzéseire érdemben és 
időben válaszolok. 

8. Rendszeresen részt veszek a szülői értekezleteken és a fogadóórákon, s törekszem megjelenni a szülők, a 
családok számára szervezett iskolai rendezvényeken, programokon. 

9. Tiszteletben tartom és támogatom az iskolavezetés és a nevelők intézkedéseit a tanulók közötti 
konfliktusok kezelésében, megoldásában. 

 
 
 

 _________________________ 
 gondviselő aláírása 
 
Székesfehérvár, 2020. április __. 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 
8000 Székesfehérvár, Budai út 4.         Tel./fax.: 22/318-232; OM 030070 
www.szentimreiskolaovoda.hu szentimre.szfvar@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	szenyi2020.pdf
	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda


