
A gyermek neve:

Születési helye, ideje:

Édesanyja leánykori neve:

Lakóhelyének címe:

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:

Oktatási azonosító száma:

A gyermek rendelkezik szakértői bizottsági 

véleménnyel, beiskolázási javaslattal:
igen nem

vizsgálat folyamatban 

van

A gyermek jelenlegi óvodája (neve, címe):

IA jelentkezést benyújtó gondviselő neve:

Lakóhelyének címe:

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:

E-mail címe:

Telefonszáma:

 A gyermek hátrányos helyzetű (a Gyvt. 67/A. § (1 ) 

bek. alapján)
nem

 A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű  (a Gyvt. 

67/A. § (2) bek. alapján)
nem

A gyermek különleges helyzetű (a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI r. 24. § (7) bek. alapján)

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal 

élő
nem

b) testvére az adott intézmény tanulója nem

c) szülőjének munkahelye az iskola körzetében 

található
nem

d) az iskola a lakóhelyétől/tartózkodási helyétől egy 

kilométeren belül található
nem

Az "igen" állítást igazolni szükséges.

Gyermekemet a 2016/2017. tanévben 

kívánom beíratni.

Budapest, 2016. ………………hó ………….. nap

……………………………………………………………………..

a jelentkezést benyújtó 1. gondviselő aláírása a jelentkezést benyújtó 2. gondviselő aláírása

A jelentkezési lapot a megjelölt intézményhez kell benyújtani.

a(z) ……………………………………………………………………………………………………..Általános Iskola

igen

igen

igen

igen

igen

…………………………………………………………………………………….osztályába

……………………………………………………………………….

II.  

III.

igen

JELENTKEZÉSI LAP
a 2016/2017. tanév első osztályába jelentkező tanköteles gyermek számára

…………………………………………………………………………………... osztályába

…………………………………………………………………………………….osztályába

I.  



1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 
67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik, 
 
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy, 
 
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak 
az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 
legalább kettő fennáll, 
 
b) a nevelésbe vett gyermek, 
 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnőtt. 

 
2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 
 
51. § (1) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, 
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell 
részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.  

 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 

 
24. § (6) ...A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi 
kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges 
helyzete indokolja. 
(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 
  


