
Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 

 

Felvételi információk a 2019, szeptember 1-én hozzánk érkező  

1. osztályos tanulóknak 

 

Kedves Szülők!  

Szeretettel várjuk gyermeküket intézményünkbe, melybe beiratkozni csak az óvodánkat, 

iskolánkat kijelölő szakértői véleménnyel lehetséges.  

A beiratkozás a szakértői véleményekkel egész évben folyamatos, illetve a középiskolai 

felvételi időszakhoz kötött. ( intézményünkre nem vonatkozik a Kormányhivatal által 

meghatározott időpont (2019. április 11-12.) 

A következő fogalmak, teendők tisztázásával segítjük Önöket a 

tájékozódásban: 

 Nevelési év: szept. 1---aug. 31. 

 Tanítási év:  

szeptember első munkanapja 2019.09.02. hétfő,   

Június 16. előtti munkanap    2020.06.15. hétfő 

 Tanítási nap: legalább 3 óra 

 Egyéb foglalkozás: tanórán kívüli, csoportos, vagy egyéni foglalkozások 

 Egész napos bent tartózkodás: Kötelező bent tartózkodás du. 16.oo-ig  Csak az 

átalános iskolára vonatkozik. 

 Tanköteles tanuló:  

 Korhatár 

 Kezdete:  

 abban az évben, amelyben aug. 31. betölti a 6. életévét 

 még egy évig a szülő kérésére 7. életévéig  

 szakértői bizottság javaslata alapján 8. életévéig 

 Vége: annak a tanévnek a végén, amelyben a 16. életévét betölti. 

 Iskolaérettségről dönt: 

 Szakértői bizottság  

 Szülő, óvoda, iskola kezdeményezésére a szakértői bizottság 

  



Mely adatokra van szükség  a beiratkozáshoz?  Nkt.41.§ 

 

 Születési anyakönyvi kivonat 

 Gyermek lakcímkártya 

 TB kártya 

 Anya lakcímkártya 

 Szülői nyilatkozat mindkét szülő aláírásával 

 Szakértői vélemény  

 

Magyar állampolgár külföldi iskolába járásának tudnivalói Nkt. 91. § 

 

 Engedély nélkül folytathat tanulmányokat 

 Külföldön is teljesítheti tankötelezettségét 

 ez idő alatt a tanulói jogviszonya Magyarországon szünetel 

 vagy magántanulói státuszt kér az iskolától 

 Tanköteles gyermek külföldi tanulmányát nyilvántartás céljából be kell jelentenie az 

illetékes kormányhivatalnak 

 Ha már Magyarországon beiratkozott iskolába, akkor az iskolának is 

 

Kérjük szépen gyermekük intézményünkbe kerülésekor tájékozódjon 

 

 az intézmény  honlapján. 

 Olvassa el a  

  Pedagógiai Programot 

 Házirendet 

 Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

Jöjjön el hozzánk személyesen, szívesen tájékoztatjuk! 


