
F E L H Í V Á S  

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba 

történő beíratásra 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül 

sor: 

2022. április 21. (csütörtök) 8:00 órától  18:00 óráig 

2022. április 22. (péntek) 8:00 órától 18:00 óráig 

Tanköteles, azaz 2016. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szülő számára kötelező a személyes megjelenés! 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:  

 
- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány 

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),  

- állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar 

állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya 

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója hivatott 

a felülbírálati kérelmet elbírálni. 

                                                                                Kajári Attila  

 Tankerületi igazgató sk. 

Segítség a beiratkozáshoz: 

A beiratkozás link: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106 

 

Ideiglenes regisztrációhoz: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913 

 

2022. 

A  Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Iskola u. 1. 

körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük: 

 

Település:  

Zalaegerszeg: 

Andráshida utca Körmendi út 

Áfonya utca Kövecses utca 

Apátfa utca Kutasi utca 

Bekeháza utca Liget utca 

Békeháza út Lovász utca 

Berek utca Novák Mihály utca 

Cserfa utca Nyíres utca 

Csicsergő utca Öveges József utca 

Csillagh tér Reptéri utca 

Dukai Takács Judit utca Rét utca 

Égerfa utca Szekeresvölgyi utca 

Erzsébet utca Szent András park 

Erzsébethegyi út Szent Erzsébet kert 

Estike utca Szent István utca 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913


Gábor Áron utca Szentmártoni utca 

Gát utca Szirom utca 

Gazdaság utca Sólyom utca 

Gébárti út páratlan oldal 1-től 51-ig Szőlőhegyi utca 

Gébárti út páros oldal 2-től 64-ig Teskándi út 

Gógánhegyi út Tölgyfa utca 

Gyík utca Újhegyi út 

Harangláb utca Vadvirág utca 

Hatházi utca Virág utca 

Iskola utca Virágszer utca 

Jefgenyés utca Vorhotai utca 

Katica utca Völgyi út 

  

valamint Kiskutas, Nagykutas, Kávás, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy községek teljes közigazgatási területe.  

  

 

 

 

 

 

                      

 


