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Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban 

2023-24-es tanévre 

Intézményünk: Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, mint körzettel nem rendelkező általános iskola Vác városából és a 

környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik 

elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű iskolai 

nevelésben kívánják részesíteni. 

Intézményünk két osztálytípusba várja a jelentkezőket: 

 1.A Idegen nyelvi kommunikációt előkészítő osztály 

 1.Z Kórusiskolai osztály 

 

A felvétel iránti kérelmeket várjuk: 

1. elektronikus úton 2023. április 19-ig 

igazgato.karolina@ekif-vac.hu címen. 

Az iskola honlapjáról (www.krolinavac.hu) letölthető a Jelentkezési lap- iskolai felvétel 

iránti kérelem. 

2. szülő/törvényes képviselő személyes megjelenésével 2022. április 20-21-én, 

8.00-18.00 óra között, az iskola épületében (2600 Vác, Konstantin tér 7.) 

AZ ELEKTRONIKUSAN ELKÜLDÖTT KÉRELMEK ESETÉBEN IS VÁRJUK A 

SZEMÉLYES MEGJELENÉST ÁPRILIS 20-21-ÉN! 

Az iskolai beiratkozáskor a felvétel kérelmezése során be kell mutatni: 

- Iskolai felvétel iránti kérelem (honlapról letölthető, vagy a helyszínen is kitölthető)  

- Gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- Gyermek lakcímkártyája 

- Gyermek személyi igazolványa 

- a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát (személyi igazolvány vagy vezetői 

engedély vagy útlevél) és lakcímét (lakcímkártya) igazoló hatósági igazolványokat 

- a gyermek sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait 

- a gyermek TAJ kártyája 

- a gyermek adókártyája  

- Plébánosi ajánlás 

- Keresztlevél (ha megkeresztelték) 
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Személyes tájékoztató alkalmak: 

Általános tájékoztatót tartunk a szülők és leendő elsősök részére: 2023. február 23-

án, csütörtökön, 9.00 órától az iskola ebédlőjében. 

A leendő első osztályosok iskola- és osztálytípus-választásának megkönnyítésére 

játékos idegennyelv és zenei előkészítő foglalkozásokat szervezünk nagycsoportos 

óvodások részére. A foglalkozások 2023. március 2-től március 23-ig tartanak, heti egy 

alkalommal, minden csütörtökön 16.00-tól 17.00-ig. A foglalkozások látogatása díjtalan, és 

semmi kötelezettséggel nem jár! A foglakozások ideje alatt további tájékozódásra, személyes 

beszélgetésre is lesz lehetőség mindkét osztálytípusban. 

A Kórusiskolai osztályba jelentkező gyermekek ének-zenei meghallgatása  2023. 

március 2-23-a között tartott előkészítő foglalkozások keretében történik. A később 

jelentkezőket külön egyeztetés alapján hallgatjuk meg. 

Intézményünk a gyermek felvételéről legkésőbb 2023. április 30-ig dönt, erről értesíti a 

szülőt/törvényes képviselőt és a kötelező felvételt biztosító általános iskola vezetőjét. 

A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT 

AZ ISKOLÁBA! 

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a 

szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indokolással ellátott fellebbezési kérelmet 

nyújthat be az iskola igazgatójához. Az igazgató a fellebbezési határidő lejártát követő első 

munkanapon a beérkezett kérelmeket összesítve megküldi fenntartónak. A fenntartó 8 (nyolc) 

naptári napon belül hoz másodfokú döntést.  

Az iskola igazgatójának felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott 

másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek felvételére, az iskolai jogviszony létesítésére. 

Törvényi háttér: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1), (2) bekezdése szerint: 

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az 

intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.   

(2) 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. 

Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is 

kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig 

nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő 

kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai 
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dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság 

rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a 

gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem 

benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 

felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) 

bekezdésében foglaltakat. 

 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-ig születtek. A fenti 

jogszabályi helyen megjelölt „felmentést engedélyező szerv” az Oktatási Hivatal. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. §-a és a 2021/2022. tanév 

rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet szerint:  

EMMI rendelet 22. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, 

az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy 

hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően 

legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok 

részére.   

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy 

hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott 

iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést 

hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező 

felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

… 

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére 

kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. § és az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára 

a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. 

 

 Felmerülő egyéb kérdés esetén, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek: 

igazgato.karolina@ekif-vac.hu 0630-4628-678 0627-814-162 

 

Vác, 2023. január 27.      

Sisa Sándorné sk 

             igazgató 
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