
A felvételi lehetőségei és a beiratkozásra meghatározott idő 

2017/2018-as tanév 

 
 

 

Az elsős beiskolázás módja a 2018/2019-es tanévre 

 

Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden 

esetben biztosítani. 

A beíratáskor be kell mutatni: 

- a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot, 

- a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és személyazonosságát igazoló dokumentumot 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény), 

- kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozatot; adatlapot; illetve , házirend elfogadásáról szóló 

nyilatkozatot, szükség esetén meghatalmazást.  

- ha van, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét, 

- a gyermek TAJ kártyáját 

Nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy 

milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. 

A beiratkozás napján az érkezési sorrend nem befolyásolja a felvételt és az osztályba sorolást! 

A beiratkozás időpontját a Kormányhivatal határozza meg a beiratkozás előtt 30 nappal. 
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1.11 A felvételi eljárás különös szabályai 
 

Általános iskola első osztályába:  

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai 

programját, házirendjét és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. Plébánosi (lelkészi) ajánlás 

kérhető. 

http://www.gyertyanffy.elte.hu/images/Ugyintezes/szuloi_felugyeleti_nyilatkozat.pdf
http://www.gyertyanffy.elte.hu/images/ovisuli_nyilt_nap/adatlap.pdf
http://www.gyertyanffy.elte.hu/images/Ugyintezes/3_erkolcstan_hazirend.pdf
http://www.gyertyanffy.elte.hu/images/Ugyintezes/3_erkolcstan_hazirend.pdf
http://www.gyertyanffy.elte.hu/images/Ugyintezes/5_Meghatalmazás.pdf


Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1. évfolyamon: iskolaérettség írásos 

igazolása és amennyiben a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálta a gyermeket, a szülő a kiadott 

szakvéleményt köteles bemutatni. Figyelembe vehető az iskolába járó idősebb testvér, illetve az 

egyházközséghez tartozás ténye. Az előzetesen érdeklődő szülők személyes beszélgetésben kapnak 

tájékoztatást az iskola szellemiségéről, pedagógiai programjáról, személyesen találkozhatnak az 

iskola igazgatóságának tagjaival. 

A felvételt a tankerületi igazgató által meghirdetett módon és időben kell kérni iskolánkba a 

szülő megjelenésével.  

 

 

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való döntés 

az intézmény vezetőjének jogköre. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult 

tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a 

tananyagban való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára 

pótolhatóvá teszi a lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, 

szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. 

Az átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak 

ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a 

különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett tanuló, 

ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást kell biztosítani az átvett tanuló számára. 

Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló együttes kérésére – 

évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák. 

Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató vagy helyettesei 

döntenek, a szülőt írásbeli határozatban tájékoztatják.  

Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola 

igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele után 8 napon belül.  

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai 

programját, házirendjét és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. Plébánosi (lelkészi) ajánlás 

kérhető. 

Átvétel más intézményből: 

A tanuló felvételéről az igazgató vagy helyettesei osztályfőnök, szaktanárok véleményének 

ismeretében dönt. A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, 

hitéletet és a tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük. 
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Egyéb rendelkezések 

 

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, először a keresztény életszemléletű családok gyermekeinek kérelmét kell teljesíteni. 

Előnyben kell részesíteni azon családok gyermekeit, akik gyakorló hitélettel és az egyházközségben 

tevékenykedő háttérrel rendelkeznek. 

A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót 15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek 

benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell 

hozni.  

Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a 

felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az igazgató által kijelölt három 

főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola által 

számára – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a napló szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott módon hitelesített papíralapú másolatát is megtekintheti az 

iskola tanári helyiségében az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban, illetve a fogadóórán. 

 

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi 

tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek 

alkotják. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között, s 

hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnök útján 

a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően harminc nappal. 

 

 

 


