
JELENTKEZÉSI LAP és 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Tankerületi fenntartású általános iskolába a 2021/2022-es tanévre 

Debrecen 

Gyermek Szülő / Gondviselő 

Neve: _____________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________ 

Anyja leánykori neve: _____________________________

Lakóhely: _____________________________             _____________________________ 

     Bejelentési idő: _____________________________  _____________________________ 

Tartózkodási hely1: _____________________________ _____________________________ 

     Bejelentési idő: _____________________________ _____________________________ 

Szülő/Törvényes képviselő elérhetősége (telefon/e-mail):____________________________________ 

A gyermek oktatási azonosítója: ________________________________  

A gyermek óvodája: _________________________________________ 

Gyermekem tankötelezettsége teljesítésének halasztását/6 éves kor előtti megkezdését kértem. 

Az Oktatási Hivatal döntésére várok.    Igen /  Nem  

Gyermekemet

elsősorban a ______________________________ Általános Iskola  _________________osztályába  körzetes/ nem körzetes/ városi

másodsorban a ____________________________ Általános Iskola  _______________osztályába  körzetes/ nem körzetes/ városi

harmadsorban a _________________________ Általános Iskola ________________osztályába  körzetes/ nem körzetes/ városi 

szeretném beíratni. 

Ugyanaz az iskola nem jelölhető többször (kivéve, ha az iskola városi beiskolázású osztályát jelöli 

egyikként) 

A jelentkezés elbírálásakor figyelembe vehető szempontok: 

Sajátos nevelési igényű:  Igen /  Nem 

Hátrányos helyzetű a gyermek?    Igen /  Nem 

Különleges helyzet: ________________________________________________________ 

Melléklet:  

A) Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény)

B) A település jegyzőjének határozata a gyermek hátrányos helyzetének megállapításáról.

C) Különleges helyzet fennállásának igazolása [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (7) bek.]

Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki. 

A jelentkezéshez az alábbi mellékleteket (A, B, C) csatoltam: ___, ___, ___. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: _________________, 2021.  ______________ hó ______ nap 

……………………………………..... ……..……………………………….. 

   szülő/törvényes képviselő aláírása    szülő/törvényes képviselő aláírása  

1 Kérjük, abban az esetben töltse ki a Tartózkodási hely, valamint az alatta lévő Bejelentési idő sorokat, amennyiben a 

lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyen lakik életvitelszerűen. Lásd még a 3. oldalon lévő Tájékoztatót. 



 
 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………. szülő/törvényes képviselő hozzájárulok, hogy a 

jelentkezési lapon szereplő adataimat/gyermekem adatait a jelentkezési lapon feltüntetett valamennyi 

köznevelési intézmény és a Debreceni Tankerületi Központ kezelje és továbbítsa egymás felé a 

jelentkezés elbírálása céljából. 

 

…………………, 2021. …………………………. 

 

 

 

…………………………………….....    ……..……………………………….. 

   szülő/törvényes képviselő aláírása        szülő/törvényes képviselő aláírása   



 
 

 

 
Tájékoztató 

 

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. Ezeket 

kitöltve, a mellékleteket fényképezve e-mail-ben az iskola honlapján feltüntetett – külön erre a célra – 

létrehozott e-mail címre. 

Ha 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)  

 

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 

 

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a szülők tájékozódhatnak  

 a Debreceni Tankerületi Központ honlapján, 

 Debrecen város honlapján, illetve  

 az általános iskolák honlapjain.  

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

 

22. § (7) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában 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. 

 

24. § (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. 
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