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 A törvény (2011. évi CXC. törvény a

köznevelésről) alapján a

tankötelezettség iskolába járással

teljesíthető.

 Főszabály szerint ez hatévesen

történik, a törvény azonban ettől

eltérő megoldásokat is lehetővé tesz.



Ennek megfelelően, a gyermek abban az

évben válik tankötelessé, amelynek augusztus

31. napjáig

a 6. életévét betölti,

legkésőbb az azt

követő évben.
(jelen esetben a 2016. 08.31-ig

születettek)



Fizikai alkalmasság:

 megfelelő testi fejlettség elérése
(testmagasság, testsúly, csontosodás, fizikai erőnlét)

Pszichikai alkalmasság:

 iskolavárás, feladattudat, kapcsolat kialakítás

közösségi beilleszkedés



Életformaváltást

Új kihívásokat

Nagyobb terhelést

A szabadság és játékosság helyett számára

ismeretlen helyzetre épülő oktatást

Megváltozó időbeosztást,

amely csak ritkán van

tekintettel a fáradékonyságra

Megváltozó pihenési időt



KÖZLEMÉNY

Az általános iskolák első évfolyamára történő 
beiratkozásról a 2022/23. tanévre a Győri Tankerületi 

Központ Közleményt adott ki

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2022. április 21. (csütörtök)    

8:00-19:00 óra között

2022. április 22. (péntek)        
8:00-19:00 óra között



Gönyűi Széchenyi István 

Általános Iskola 

9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 89.

Személyes megjelenéssel, az 

iskolatitkári irodában.



A gyermek nevére kiállított 

személyazonosságot igazoló hatósági 

igazolvány.

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány.





 Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról

 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 

gyakorlására vonatkozóan 

 Nyilatkozat az Etika/Hit-és erkölcstan 

oktatására vonatkozóan



 a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatát

 a szülő személyi igazolványát, 

lakcímkártyáját

 a gyermek TAJ kártyáját

 SNI, Nevelési Tanácsadó 

szakvéleményt – amennyiben van ilyen



FELMÉRÉSEK – JELENTKEZÉSEK

NAPKÖZI-alapból mindenki, mert 16 óráig kötelező 

az intézményben tartózkodás – felmentés ez alól 

tanév elején

TANKÖNYVRENDELÉS - Ingyenes mindenkinek –

automatikusan megrendeljük a beiratkozottak

számára

Diákigazolvány



 DIÁKIGAZOLVÁNY

1. Okmányirodában kell a folyamatot elindítani

2. Az ott kapott papírral kell az iskolába jönni az 
iskolatitkárhoz

3. Intézése: 2022. május 16 – 31. között

 Hétfő ½ 9 – 10 14 – 15 óra között

 Csütörtök ½ 9 – 10 14 – 15 óra között

 adatellenőrzés

 ingyenes

◦ Igénylési folyamat elkezdődik

◦ Postán az iskolába érkezik a diákigazolvány



2022. augusztus 31. (szerda) 17 óra

Tanévnyitó a Polgármesteri Hivatal 
udvarán (Pajta)



2022. szeptember 01. 

(csütörtök)

08:00 óra 

becsengetés a 

2022/23. tanévre




