Tájékoztató
a tankerületi fenntartású debreceni általános iskolákba történő jelentkezésről
2021/2022. tanév
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint –
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét
teljesíteni.
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
Debrecen lakott területe több általános iskolai beiskolázási körzetcsoportra tagolódik, ahol
minden lakókörzet felvételi kötelezettségét több - a területen belül működő – általános iskola
biztosítja. Ezáltal a szülő/törvényes képviselő az adott körzeten belül több iskola közül választhat
iskolát gyermekének. Körzetcsoporton belül nincs megkülönböztetés az iskolák között, tehát ezek
az általános iskolák a lakókörzetben állandó lakcímmel rendelkező gyermeknek kötelező felvételt
biztosítanak a szabad férőhelyekre.
Általános iskolai körzetek csoportjai
Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola
Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Debreceni Benedek Elek Általános Iskola
Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola
Szoboszlói Úti Általános Iskola
Debreceni Dózsa György Általános Iskola
Vénkerti Általános Iskola és AMI

Debreceni Bocskai István Általános Iskola
Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola
Csapókerti Általános Iskola
Debreceni Hatvani István Általános Iskola
Debreceni Hunyadi János Általános Iskola
Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola
Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI
Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
AMI

Epreskerti Általános Iskola
Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Monostorpályi
Úti Tagintézménye
Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola

Nem tartozik egyik körzetcsoportba sem, nincs körzeti felvételi kötelezettsége az alábbi két
iskolának:
 Ibolya Utcai Általános Iskola és a
 Lilla Téri Általános Iskola.
Azokban az iskolákban, ahol egyes induló első osztályokban speciális képzések folynak városi
beiskolázási feladatot látnak el, körzeti felvételi kötelezettségük nincsen. Ilyenek az alábbi
osztályok:





Debreceni Bocskai István Általános Iskola: sport vagy német orientáltságú osztálya
Debreceni Dózsa György Általános Iskola: magyar-német két tanítási nyelvű osztálya
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola természettudományos orientáltságú osztálya
Debreceni Hunyadi János Általános Iskola: sport orientáltságú osztály (úszás)

 Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: sport
orientáltságú osztály
 Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: sport
orientáltságú osztály (floorball)
 Epreskerti Általános Iskola: informatika emelt szintű osztályok közül egy osztály
 Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános
Iskola és Kollégium: ép hallású, logopédiai terápiára szorulók részére
 Ibolya Utcai Általános Iskola: valamennyi osztálya
 Lilla Téri Általános Iskola: valamennyi osztálya
 Szoboszlói Úti Általános Iskola: az induló osztályok közül egy angol emelt szintű osztály
Sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása történik az alábbi
intézményekben (kijelölt intézmény):
Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
 Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola speciális osztálya (autista gyermekek)
 Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Debrecen, Lóverseny
utcai telephely)
 Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános
Iskola és Kollégium


Inkluzív nevelés-oktatás folyik az alábbi intézmények egyik induló első osztályában:
 Debreceni Dózsa György Általános Iskola
 Debreceni Hatvani István Általános Iskola
 Ibolya Utcai Általános Iskola
Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Debreceni Tankerületi Központ a
honlapján (kk.gov.hu/debrecen), az általa fenntartott intézmények honlapjain, továbbá a
debrecen.hu oldalon tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt.
Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankerületi fenntartású debreceni székhelyű általános
iskolákba történő jelentkezés rendje a korábbiakban már kialakult és jól működő
gyakorlathoz képest változni kényszerül, tekintettel a pandémia miatti veszélyhelyzetben
alkalmazott járványügyi intézkedésekre.
Lényeges változás a JELENTKEZÉSI LAP elérhetőségének és leadásának módjában van.
A tankerületi fenntartású általános iskolai jelentkezéshez a szülőnek/törvényes képviselőnek
jelentkezési lapot, és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kell kitöltenie. A JELENTKEZÉSI
LAP és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat elérhető a Debreceni Tankerületi Központ
honlapján (kk.gov.hu/debrecen), az általa fenntartott általános iskolák honlapjain, valamint
a debrecen.hu oldalon.
A kitöltött JELENTKEZÉSI LAP-ot és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, továbbá a
csatolt mellékleteket a szülők/törvényes képviselők a Jelentkezési lapon első helyen megjelölt
általános iskolába juttatják el elsősorban online módon az alábbiak szerint:
 szkennelve (a szülők/törvényes képviselők aláírásával ellátva) e-mail-ben az iskola
honlapján feltüntetett – külön erre a célra – létrehozott e-mail címre, vagy

 a Jelentkezési lap és az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat űrlapként kitölthető
elektronikusan is. Ezeket kitöltve, a mellékleteket fényképezve e-mail-ben az iskola
honlapján feltüntetett – külön erre a célra – létrehozott e-mail címre.
Amennyiben online módon nincs lehetősége továbbítani a dokumentumokat, úgy postai úton
küldje meg (javasolt könyvelt küldeményként) azokat az iskola címére.
A jelentkezések beküldésének határideje minden esetben: 2021. február 19. (péntek)
A JELENTKEZÉSI LAP-ot a tankerületi fenntartású általános iskolába jelentkező
gyermekekről kell kitölteni. (Nem kell kitölteni pl: további egy évig óvodai nevelésben marad az
Oktatási Hivatal végleges határozata alapján, külföldön teljesíti tankötelezettségét, nem tankerületi
iskolában kezdi tanulmányait, nem Debrecenben teljesíti tankötelezettségét.)
A tankötelezettséggel kapcsolatosan 2020. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások
alapján a szülőnek/törvényes képviselőnek lehetőse van arra, hogy gyermeke tankötelezettsége
teljesítésének halasztása iránt, vagy teljesítése 6 éves kor előtti megkezdése iránt kérelemmel
forduljon az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH).
Kérjük, a Jelentkezési lapon feltétlenül jelezze, ha ilyen kérelmet nyújtott be az OH-hoz, és
annak végleges döntését még nem kapta meg.
Jelentkezési lapot az OH döntésére váró gyermekek esetében is célszerű kitölteni. Amennyiben az
OH végleges döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig az óvodában maradhat, úgy
kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő a jelentkezési lapon első helyen megjelölt iskolában
írásban azonnal jelezze ennek tényét.
A szülőnek/törvényes képviselőnek lehetősége van három lehetséges iskolát/osztályt megjelölni
a Jelentkezési lapon. A három megjelölt iskola/osztály egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is
tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott iskola/osztály körzetes, nem
körzetes vagy városi beiskolázású.
Amennyiben városi beiskolázású osztályba kéri a gyermek felvételét és esetleg helyhiány miatt a
választott osztályba a gyermek nem nyer felvételt, kérem feltétlenül jelölje, hogy kéri-e az
iskola másik osztályába a gyermek felvételét. Csak ilyen esetben szerepelhet az adott iskola
megnevezése kétszer a Jelentkezési lapon.
Fontos, hogy a Jelentkezési lapon, kizárólag abban az esetben töltse ki a Tartózkodási hely,
valamint az alatta lévő Bejelentési idő sorokat, amennyiben a lakcímkártyáján szereplő
tartózkodási helyen lakik életvitelszerűen.
A jogszabályok értelmezik az életvitelszerű ott lakás jelentését. Eszerint:
„22. § (7) … életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola
körzetében található ingatlant otthonául használja, 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.
(8) Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be,
akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az
életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola
igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két
időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a

családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező
felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható. (20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról 22. § (7)-(8) bekezdés)
A kitöltött Jelentkezési laphoz, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozathoz mellékletként kell csatolni
a települési önkormányzat jegyzőjének a gyermek hátrányos helyzetének fennállását megállapító
határozatát, illetve a gyermek különleges helyzetének (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §
(7) bekezdés szerinti igazolását a d) pont kivételével.
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.
Az iskola igazgatója írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, hogy tudja-e fogadni a
jelentkező gyermeket az induló első osztályba. A helyhiány miatt elutasított gyermekek
jelentkezése a második (szükség esetén harmadik) helyen megjelölt iskolába lesz továbbítva.
A beiratkozást abban az általános iskolában kell majd a későbbiekben megtenni, ahonnan a
szülő/törvényes képviselő a felvételről szóló értesítést kapja.
Debrecen, 2021. január 29.

