
Általános iskolai beiratkozások

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadmányozott EMMI határozat szerint, a 2021/2022-es
tanévre szóló általános iskolai beiratkozás a jogszabályban rögzítetteknek – Nkt. 50.§. (7), illetve
27/2020 EMMi rendelet 7.§ - megfelelően

2021. április 15-én és 16-án

történik.
A beiratkozás módjáról, mely az aktuális járványügyi helyzet függvénye lesz, a Sárvári Tankerület
honlapján lehet tájékozódni:    https://kk.gov.hu/hirek-sarvari

Fontos tudnivalók:
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:
- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

Az életvitelszerű ott lakásra vonatkozó hatályos rendelkezésekről:
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében
van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
Életvitelszerű  ott  lakásnak minősül,  ha a  tanuló a  kötelező felvételt  biztosító  iskola körzetében
található ingatlant  otthonául,  és  az  ilyen  ingatlan a  polgárok személyi  adatainak és  lakcímének
nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első
határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a
nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az
iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű
körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül
bemutatja  a  területileg  illetékes  védőnőtől  származó,  a  védőnői  ellátás  igénybevételét  igazoló
nyilatkozatot.

A körzeti iskolák listája, ahova Kemenessömjéni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
gyermek beíratható:
- Celldömölk Városi Általános Iskola (9500 Celldömölk, Árpád u. 34. OM azonosító: 201002)

Egyoldalú nyilatkozat alapján vesz részt az állami feladatellátásban:
A  Szombathelyi  Egyházmegye  fenntartásában  működő  általános  iskolák  és  a  körzetből
jelentkezők száma, akiknek a felvételét az intézmény nem utasíthatja el:
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola (9500 Celldömölk, József A. u. 1.)    11 fő

https://kk.gov.hu/hirek-sarvari

