23§(1)a, A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

2.3.10. Az iskolaváltás, valamint a tanulóátvételének szabályai
Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót beír, és az intézmény vezetőjének döntése alapján felvesz.
1.A tankötelezettség teljesítésének megkezdése


A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
szóló kormányrendelet határozza meg. Legkorábban 6 éves (augusztus 31.) korában
kezdheti meg általános iskolai tanulmányait. E szabály alól kivételt – szakértői
javaslatra, vagy külföldön megkezdett tanulmányok igazolása esetén – a
kormányhivatal tehet. Hetedik életévét betöltött gyermeknek be kell iratkoznia iskolába



Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.



Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a
között – a kormányhivatal által közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.



Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni a jogszabály által előírt
dokumentumokat.

 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 Tartózkodási hely igazolása állandó bejelentett lakcím hiányában.


Születési anyakönyvi kivonat. Esetlegesen a gyámságról hozott határozat.

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. óvodai
szakvélemény, vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői
vélemény, vagy sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye.
 Nyilatkozat életvitel szerű tartózkodásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására



Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói
jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója
köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt: a döntést
megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel
esetén az előző iskola igazgatóját is.



Az iskola a kormányhivataltól kapott nyilvántartás alapján értesíti a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha
a gyermeket az iskolába nem íratták be.



Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles
tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem
a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van.



Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után
elsőbbséget élveznek:
- a sajátos nevelési igényű tanuló (sorsolás nélkül is felvehető),
- az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a
tanuló
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül
található.
Beiskolázás előkészítése iskolánkban:
1. Beiskolázást előkészítő óvodai-iskolai látogatások
A beiskolázás előtt a leendő első osztályos tanító nénik - az óvónénikkel egyeztetve –
többször ellátogatnak az óvodába, ahol megismerkednek a leendő elsősökkel, az óvodai
előkészítő munkával. Részt vesznek az óvodai rendezvényeken. Az év folyamán az óvodai
nagycsoportosok is több alkalommal meghívást kapnak a tanító néniktől. A látogatások során
megismerkednek az iskolában folyó munkával. Jó ismerősükké válnak a leendő tanító nénik.

Minden évben iskola-előkészítőfoglalkozásokat szervezünk az érdeklődő szülők és gyerekek
számára.
2. Szülői értekezlet első osztályos szülőknek:
A szülői értekezleten a szülők meglátogatják az intézményt. Azon kívül, hogy
megismerhetik tárgyi adottságait, berendezését, benyomást szerezhetnek belső hangulatáról,
megismerhetik az első osztályban folyó munkát. Tájékoztatás hangzik el az iskolai életről,
hagyományokról, elvárásokról.
Beíratás után minden szülő tájékozódhat az iskola Házirendjében, az iskola
programjáról, értékrendszeréről és céljairól, a tanítás tartalmáról és szerkezetéről.
A tanulói jogviszony keletkezése


Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt
is – az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a rendelet 49.
§ (1)–(3) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony
létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön nyilvántartást vezet.



Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése
alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles
tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a
nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség
megszűnését követően megszűnik.



Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a
középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója
értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
kormányhivatalt, amely gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító
nevelés-oktatásban történő részvételéről.

2.Tanulók átvétele:
A 2-8. osztályba történő átvételnél illetve felvételnél be kell mutatni:
-

a gyermek személyi azonosítóját ( anyakönyvi kivonat)

-

a szülő személyi azonosítására alkalma okiratot ( gyermek, szülő lakcím
kártyáját, )

-

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt

-

az előző iskola által kiadott átvételi igazolás visszaküldött részét

A 2-8. évfolyamra jelentkező tanulónak:
A 2-8. évfolyamra jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján legkésőbb az adott tanév augusztus 31-ig osztályozó vizsgát kell tennie
azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján –
nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból az osztályozó vizsgán előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból 2 hónapon belül
megismételheti.
Ha az ismételt vizsgán a teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles
megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
Abban az esetben, ha a gyermek nem az iskolánkban is tanított idegen nyelvet tanulta
előző iskolájában, akkor
-

Ha a tanuló előző iskolájában más idegen nyelvet tanult, a hiányok pótlásának
idejére (fél vagy egy évre) mentesítjük a tantárgy osztályozása alól.

-

Ha a tanulónak több mint 2 év tananyagát kell kellene pótolnia, akkor szülővel
történő egyeztetést követően egyedi elbírálás alá esik.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele és átvétele:
-

Amennyiben iskolánk felvételi kötelezettségét teljesítette, és további felvételi, átvételi
kérelmeket is tud teljesíteni, előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeket, tanulókat.
Az iskola beiratkozási körzeten kívül lakó tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló

előző magatartási, tanulmányi eredményének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók
létszámának figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.
A felvételi eljárás különös szabályai
A felvételi eljárásrend során a jogszabályi háttér szerint jár el az iskola. A felvételi
kötelezettség teljesítése, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulók kérelmének teljesítése után
sorrendben a Sajátos Nevelési igényű tanulók felvétele, a Különleges helyzetű tanulók
felvétele, majd esetlegesen a sorsolás szabályait kell érvényesíteni.

