FELVÉTEL
a 2019-2020. tanév első
évfolyamára
A beiratkozás ideje:

2019. április 11. ( csütörtök )
8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12. ( péntek )
8.00 órától 18.00 óráig

Beíratással kapcsolatos tudnivalók:
Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő
köteles az általános iskola első évfolyamára beíratni.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
 A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 A szülő, gondviselő személyi azonosítására szolgáló hatósági igazolvány
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 óvodai szakvélemény,
 szakértői bizottság szakértői véleménye
 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan
 Hozzájárulás audiovizuális megjelenéshez
A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában
a szülő a tankötelezettség külföldön történő
megkezdését az illetékes járási hivatalnak
kötelesek bejelenteni.
Az intézményvezető a tanulók felvételével kapcsolatos
döntését 2019. április 30-ig írásban megküldi az
érintett szülők részére.
A felvétel elutasítása esetén a szülő jogorvoslati
kérelmet nyújthat be a kézhezvételtől számított 15
napon belül az intézménynél.
Zalaegerszeg, 2019. március 13.
Domján István
intézményvezető
A beiratkozáskor benyújtandó nyilatkozatok a www.ovegesiskola.hu
honlapról letölthetők, vagy az iskola titkárságán átvehetők.

Újdonság!
A 2019-2020. tanévre vonatkozóan a törvényes képviselők kétféle módon
jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára:
1. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyes megjelenéssel, csak
papír alapon történő adminisztrációval.
2. Az
e-Ügyintézés
felületen
(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)
regisztráció után ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratozásához szükséges
adatait valamint az egyes nyilatkozatok a rendszerből letölthetőek majd
aláírás után feltölthetőek.
Ha olyan iskolába kívánja gyermekét beíratni, amelynek KRÉTA
rendszeréhez már van jogosultsága, akkor azon keresztül az e-Ügyintézés
ikonra kattintva érheti el a felületet.
Az általános iskolák az online jelentkezéseket legkésőbb 2019. április 1-jétől
és 2019. április 12. 12:00 óráig fogadják.
A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket
választja – a szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a
beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat eredeti
példányban be kell mutatnia.
Részletes tudnivalók az elektronikus ügyintézésről.
http://kk.gov.hu/download/a/cd/52000/KAFFEE%20projekt%20t%C3%A1j%C3%A9koztat
%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf

