
A  NAGY ISTVÁN  MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYAIBA  VALÓ BEIRATKOZÁS NAPTÁRA 
 A 2022-2023-AS TANÉVRE

HATÁRIDŐ/PERIÓDUS ESEMÉNY
AZ IRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

2022. március 29.
● A Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ  közzéteszi  

honlapján azt a kérésmintát (a 3.445/ 2022.3.17-es számú  miniszteri 
rendelet által jóváhagyott, előkészítő osztályokba való beiratkozás 
módszertanának 2-es számú melléklete), amely azon gyermekek 
felmérésére szolgál, akik   6. életévüket 2022. szeptember 1-je és 2022. 
december 31-e között töltik és nem jártak óvodába, vagy külföldről 
érkeztek haza.   A kérésmintára az alábbi módon lehet rákeresni az 
online térben: cjrae.eduhr.ro / anunțuri / anexa2 Cerere

● A gyermekek felmérésre vonatkozó program kifüggesztése a Megyei 
Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ honlapjára és 
hirdetőtáblájára.

● A Tanfelügyelőség és az érintett intézmények (óvodák, iskolák) 
közzéteszik honlapjukon azt a kérésmintát (a  3.445/ 2022. 03.17-es 
számú miniszteri rendelet által jóváhagyott, előkészítő osztályokba 
való beiratkozás módszertanának 1-es számú melléklete), amely  azon 
gyermekek felmérésére szolgál , akik jártak óvodába és a 6. életévüket 
2022. szeptember 1-je és 2022. december 31-e között töltik be.  
Ezt a típusú mellékletet megtalálják honlapunkon is.

2022. március 30. – április 8. Az iskolaérettségi szint mérésének lebonyolítása  és az ajánlás kiállítása
 
● Azon gyermekeknek akik jártak óvodába és a 6. életévüket 2022. 

szeptember 1-je és 2022. december 31-e között töltik be, ebben a 
periódusban történik: 

-  szülői kérés  iktatása  a felmérés  igénylésére abban az 
óvódában, ahová a gyermek jár. 

 Az illetékes óvóda kiállitja, a szülő/ törvényes gyám/képviselő pedig átveszi 
az ajánlást, amely az előkészítő osztályba vagy a nagycsoportba javasolja a 
gyermeket. 
● Azon gyermekek esetében akik NEM jártak óvodába, vagy külföldről 

jöttek haza és a 6. életévüket 2022. szeptember 1-je és 2022. 
december 31-e között töltik be ebben a periódusban történik:
- a szülői kérés leadása és annak iktatása az ajánlás igénylésére a Megyei 
Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ titkárságán.
 A központ címe: Csíkszereda, Mihail Sadoveanu utca 54 szám. 
Telefonszáma :0266317048, email címe: cjrae@eduhr.ro 
- a felmérések beütemezése és a részvételi időpontok kifüggesztése a 
Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ honlapjára és 
hirdetőtáblájára.

      - a gyermekek felmérésének lebonyolítása a Megyei Erőforrás és 
Nevelési Tanácsadó Központ által;

         - a Megyei  Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ  kiállítja, a 
szülő/törvényes gyám/ képviselő pedig átveszi az ajánlást, amely az érettségi 
szintnek megfelelően az előkészítő osztályba, vagy a  nagycsoportba javasolja 
a gyermeket. 

mailto:cjrae@eduhr.ro


Megjegyzés:  Azon gyerekek, akik 2022 szeptember 1. - december 31. között 
töltik be a 6. életévüket, csak a sikeres iskolaérettségi felmérést igazoló 
ajánlás birtokában  írhatók be az előkészítő osztályaink valamelyikébe

2022.április 11. ● A Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ továbbítja a 
felmérések eredményeit  és az ajánlásokat tartalmazó jegyzőkönyvet a 
Megyei Beiratkozási Bizottságnak.

● Az óvodák továbbítják az összesített ajánlásokat tartalmazó 
jegyzőkönyvet a Megyei Beiratkozási Bizottságnak.

A BEIRATKOZÁSI TÍPUSKÉRÉSEK KITÖLTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE VALAMINT A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES 
IRATOK

2022.április 11. – május 10. ● A beiratkozási típuskérések kitöltése/ leadása személyesen iskolánk 
titkárságán vagy online módon.  A  személyesen történő beiratkozást 
javasoljuk!

● Az informatikai program  generálta  beiratkozási lap, szülő  általi 
érvényesítése személyesen, az iskola titkárságán. A program nem 
engedi a több intézménybe való beiratkozást!

Megjegyzés:  a beiratkozás előzetes programálás alapján történik.  
Megkérjük a kedves  szülőket, hogy  április 6-8. ( szerda- péntek) közötti 
időszakban szíveskedjenek programálást kérni a  beiratkozásra a 
következő telefonszámon: 0266310080

 A beiratkozáshoz szükséges iratok:
  - irattartó ( plikk doszár)
  - a beiratást kérő szülő személyigazolványa és annak másolata
  -  a gyermek születési bizonyítványa ( eredeti és másolat)
  -  egy másolat az  iskolaérettséget igazoló ajánlásról abban az esetben, ha 
a gyermek 2022. szeptember 1-je és 2022. december 31-e között tölti a 6. 
életévét
- oltás papír és egészségügyi igazolás ( családorvos állítja ki)
- elvált szülők esetében a válást igazoló dokumentum fénymásolata 

     Amennyiben  mégis online, emailben vagy postai úton szeretnék küldeni 
a beiratkozási típuskérést, ki kell tölteniük egy nyilatkozatot is  (a  3.445/ 
2022. 03.17-es számú miniszteri rendelet által jóváhagyott, előkészítő 
osztályokba való beiratkozás módszertanának 3-as számú melléklete) arról, 
hogy a beiratkozási kérésbe foglaltak megfelelnek a valóságnak, és hogy az 
előzetesen programált időpontban be fogják mutatni az eredeti iratokat. A 
nyilatkozatot a beiratkozási típuskéréssel együtt kell elküldeni a következő 
email címre: nagyistvanhr@yahoo.com. Ebben az esetben kérjük a 
biztonság kedvéért telefonon jelezzék az iskola titkárságára, hogy elküldték 
a kért dokumentumokat.
A 3-as számú mellékletet  megtalálják honlapunkon.

BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA, ELSŐ SZAKASZ
2022.május 27. ● Az előkészítő osztályokba beiratkozott gyermekek névsorának, illetve az 

üresen maradt helyek jegyzékének kifüggesztése az iskolákban és a 
tanfelügyelőség honlapján.

BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA, MÁSODIK SZAKASZ
2022.május 31. – június 7. ● A beiratkozási típuskérések leadása iskolánk titkárságán, amennyiben a 

szülő azt első lehetőségként jelölte meg.  A kérést azok a szülők tehetik 
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le, akiknek gyermekeit eddig  még nem írták be egy iskolába sem, vagy 
egyáltalán nem vettek részt az első iratkozási szakaszban.

● A beiratkozási kérések érvényesítése az iskola titkárságán
2022.június 8. – június 9. ● Az ebben a szakaszban jelentkező tanulók adatait feltöltik az összesítő 

informatikai programba. 
2022. június 10. ● Az előkészítő osztályba beírt gyermekek névsorának kifüggesztése a 

tanintézményekben.


