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AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK
SZABÁLYAI
Iskolánk pedagógiai programja tartalmazza a felvétel és az átvétel általános szabályait.
Törvényi háttér: A tanulói jogviszony keletkezéséről és megszűnéséről a 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről 50. §. (1), (6-10.), és az 51.§. (1-2.), (4-6.), valamint az 53.§.
(1-7.) bekezdései rendelkeznek.
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet a kormányhivatal határoz meg –
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az iskola beiratkozási körzetén kívül
lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók
létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. A kérelem elbírálásakor
előnyben kell részesíteni azokat, akiknek tartózkodási helye a településen van,
munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,
hátrányos helyzetű tanuló, szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, testvére
már intézményünk tanulója.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
-

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

-

a szülő személyazonosságát igazoló okmányt,

-

a gyermek lakcímkártyáját;

-

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;

-

szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
-

a tanuló anyakönyvi kivonatát;

-

a szülő személyazonosságát igazoló okmányt,

-

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

-

az előző iskola által kiadott igazolást az iskolaváltoztatásról.

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek,
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valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola
igazgatója dönt.
6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 4-es
rendű alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó
minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az
igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
8. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie
azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján
– nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
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