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Beiratkozásra meghatározott idő 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 
Maximálisan felvehető tanuló és gyermeklétszám 

 
 

2020/2021. tanév 
 

 
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(Nkt.) 50.§ (7) bekezdése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal határozza 
meg.  
 
„(7)Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményé-
nek kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beirat-
kozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.” 
 
A 2021/22 tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: fel-
töltés alatt 
 
 
Fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 
A fenntartó által engedélyezett első osztályok száma: 1 osztály 
 
Az évfolyamok száma és típusa: 
 
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda (székhelyintéz-
mény) 
Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 
Nyolc évfolyamos általános iskola 
 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
Kőtelek, Zrínyi u. 3. 
Nyolc évfolyamos általános iskola 
 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 
Nagykörű, Május 1. út 7. 
három csoportos óvoda 
 
Szent Kinga Katolikus Óvoda 
Kőtelek Zrínyi u. 10-12. 
három csoportos óvoda 
 
 
 



Általános iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 330 fő  
Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 165 fő 
Alapfokú művészetoktatásba felvehető maximális gyermeklétszám: 130 fő 
o Képzőművészet tanszakra:  65 fő  
o Néptánc tanszakra:   65 fő 
Tagozat megnevezése: nappali tagozat. 
 
Általános iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 330 fő  
o 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.   170 fő 
o 5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.                         160 fő  
 
Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 165 fő   
o 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. 75 fő  
o 5065 Nagykörű, Május 1. út 7. 90 fő 
 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 

 képzőművészet tanszak 

 néptánc tanszak 
 
Alapfokú művészetoktatásba felvehető maximális gyermeklétszám:  130 fő 

 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.     130 fő 
 
Alapfokú művészetoktatásba felvehető maximális gyermeklétszám:  130 fő 

 Képzőművészet tanszakra        65 fő 

 Néptánc tanszakra         65 fő 
 
 

 


