
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiratkozás a 2021/2022. tanév első évfolyamára 

 

Általános információk 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes 

nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első 

tanítási napján kezdődik. 

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

továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. 

A gyermek felvételéről az igazgató dönt. 

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet.  

 

További egy évig történő óvodában maradás 

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási 

Hivatal dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési évig óvodában maradjon, 

és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség. 

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani. 

További bővebb tájékoztatás a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa oldalon található. 

 

Miért épp a Szemere?  

Pedagógusaink fő célkitűzése, hogy tanulóink az alapismereteket magas színvonalon sajátítsák el, majd az általános iskola befejezése után az 

általuk választott középiskolában tanulhassanak tovább. Mindennapjaikhoz családias légkört biztosítunk. Elkötelezett, jól képzett pedagógusaink 

hitvallását a szülők belénk vetett bizalma alapozza meg. 

Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben, első osztálytól negyedik osztályig tanítják tanítóink a gyerekeket. Elsődleges feladatunknak tekintjük 

az ismeretek elsajátítása mellett, az alapkészségek fejlesztését. Tapasztalt, kiváló pedagógusaink játékos módszerekkel igyekeznek megszerettetni 

a tanulást. Ehhez segítséget nyújt a korszerű interaktív táblákkal felszerelt osztálytermi környezet is. 

Építve a Szemerés hagyományainkra kiemelt oktatási területünk: az angol nyelv. 

A 2021/2022-es tanévben két osztályba várjuk a leendő elsősöket. Az ’a’ osztályban délelőtt normál tanrend szerint folyik az oktatás, délutánonként 

pedig a Helen Doron Nyelviskola tanárai tartanak angol nyelvű foglalkozásokat. A ’b’ osztályban a közismereti tárgyak mellett heti 3 órában 

saját, lelkes nyelvtanáraink kezdik meg a gyerekek angol oktatását.  

Az ovisokkal és szüleikkel való ismerkedéshez az Ovisulit egyelőre az online térbe szervezzük, amelynek első időpontja 2021. január 21. 18 óra. 

Ez minden szülő számára elérhető, aki kitölti és visszaküldi előzetes jelentkezési lapunkat, melyet a lentebb található linkre kattintva 

érhet el.  

Ezt követően iskolánk meghívót küld a Google Meet programban létrehozott virtuális beszélgetésre. Itt „személyesen” találkozhatnak az iskola 

vezetőségével és a leendő elsős tanítókkal. 

A napokban új felületet hoztunk létre a Facebookon: „Vár a Szemere”, ahol mindennapi életünkbe nyerhetnek betekintést a kedves érdeklődők.  

 

 

 

Leendő elsőseinknek… 
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