A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A tanuló- beleértve a magántanulót is- az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Ez a jogviszony felvétel
vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy
átvételről az iskola intézményvezetője dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Az
átvétel nem azonos a felvétellel. Átvételre csak a tanulói jogviszony fennállása alatt van lehetőség. Az
átvett tanulónak szükség esetén egyénileg nyújtunk segítséget (felzárkóztatás) vagy türelmi időt
biztosítunk. Szülői kérésre évfolyamismétlésre is van lehetőség.
Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, az
átvételre, a felvételre a megállapított eljárás szerint kerülhet sor.
Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:







a gyermek személyi azonosítóját;
a szülő személyi igazolványát;
a gyermek lakcímkártyáját;
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor sorsolás útján
dönt. A sorsolásra felvételi kérelmet benyújtókat meg kel hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes
szabályait a Házirend határozza meg. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi kérelmének
teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló,
akinek ezt különleges helyzete indokolja.
Különleges helyzetnek minősül, ha






a tanuló
a szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő, vagy
testvére iskolánk tanulója, vagy
munkáltatói igazolás alapján a szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
az iskola a lakhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől 1 km-en belül található.

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:



az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
ellenőrző könyvet

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell
dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a Házirend tartalmazza.
Az iskolába való felvétel és más iskolából való átvétel esetén a fenti előírások szerint járunk el,
alkalmassági vizsga nincs.

