FELHÍVÁS
a Celldömölki Városi Általános Iskola első évfolyamára történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 730 órától 1900 óráig
2019. április 12. (péntek) 730 órától 1800 óráig
Helyszínek: Celldömölk, Árpád utca 34. és Celldömölk, Sági utca 167.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Beíratáskor az alábbi dokumentumokra lesz szükség:
- a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványa,
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértő bizottság szakértői véleménye,
- gyermek taj-kártyája és születési anyakönyvi kivonata,
- kedvezményre jogosító dokumentumok (ha van: tartós betegséget igazoló dokumentum, igazolás a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásról, igazolás a három, vagy több gyermek után folyósított családi pótlékról),
- Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap (az okmányirodán készítik a diákigazolvány kiállításához, szükséges a
gyermek megjelenése is az okmányirodában),
- nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya,
- nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről,
- nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
- felügyeleti jog egyedüli gyakorlása esetén a nyilatkozat mellé a szülők gyámhivatalban felvett
nyilatkozata a szülői jog gyakorlásáról, vagy a Gyámhivatal határozata, vagy a bírósági ítélet vagy a
halotti anyakönyvi kivonat,
- gyámok esetén a nyilatkozat mellé a gyámhivatal döntése a törvényes képviselet ellátásáról,
- nyilatkozat az etika, illetve a hit- és erkölcstan tantárgy választásáról,
- nyilatkozat étkezési igényről, napközis ellátásról, illetve kérelem a délutáni foglalkozások alóli felmentésre,
- nyilatkozat az utazási költség vállalásáról a beiskolázási körzetünkön kívülről érkezőknél.

A nyilatkozatok letölthetők az iskola honlapjáról: www.celliskola.hu , vagy beiratkozáskor a helyszínen is kitölthetők.
Beiratkozás elektronikusan is kezdeményezhető szintén a fenti honlapon.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, döntéséről 2019. április 30-ig írásban értesíti az érintett szülőket.
Elutasítás esetén a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójának (Sárvári Tankerületi Központ) kell
címezni és az iskola igazgatójánál kell benyújtani.
A Celldömölki Városi Általános Iskola körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
CELLDÖMÖLK VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (9500 Celldömölk, Árpád u. 34.)
Beiskolázási körzete: Celldömölk (a város teljes közigazgatási területe, kivéve az Alsósági Tagiskola körzetébe tartozó utcák által meghatározott terület), Kemeneskápolna,
Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskocs, Tokorcs.
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓSÁGI TAGISKOLÁJA (9500 Celldömölk, Sági u. 167.)
Beiskolázási körzete: Celldömölk: Bajcsy-Zs. utca, Barátság utca, Béke utca, Bem utca, Bokod utca, Dobó K. utca, Eötvös utca, Erdőalja utca, Fazekas M. utca, Hegyalja utca,
Hegyi utca, Heiner utca, Izsákfa utca, Jókai M. utca, Kankalin utca, Kertalja utca, Kódó utca, Kökörcsin utca, Kőtörő utca, Kráter utca, Kresznerics utca, Liszt F. utca,
Martinovics utca, Marx utca, Mátyás király utca, Móricz Zs. utca, Puskin utca, Ság hegy utca, Sági utca 101-től végig, 100-tól végig, Sikló utca, Somogyi B. utca, Táncsics M.
utca, Újvilág utca, Uzsabánya utca, Vak B. utca.
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KENYERI TAGISKOLÁJA (1-4. ÉVFOLYAM) (9514 Kenyeri, Ady E. u. 61.)
Beiskolázási körzete: Kenyeri, Pápoc.

