
Felvétel elvei  

 

A tanulói jogviszony létesítése és feltételei  
Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni.  
A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A Nkt.  szabályozza a 
tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését, a tanulói jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket.   
1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú 

tanulót felvesz. 
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét 

augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke 
felvételét. 

3. A sajátos nevelési igényű tanuló beiratkozáskor be kell hogy mutassa a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői Bizottság határozatát. 

4. Az első osztályba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

* a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

* a szülő személyi igazolványát 

* lakcímkártyát 

* taj- kártyát 

* a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt) 

* a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az 
óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta) 

* a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával 

* szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 
5. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

* a tanuló anyakönyvi kivonatát 

* a szülő személyi igazolványát 

* az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

* lakcímkártyát 

* taj-kártyát 

* az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 
6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről 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. 

7. Ha a körzeten kívülről jelentkező tanulónak  a 2-8. évfolyamon a tanév végi vagy félévi tantárgyi átlaga 3,5 
alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag  minősítésű, az igazgató döntése előtt kikéri az 
igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökének véleményét. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a 
beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt , de tanulmányi eredménye 
magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója e 
vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, 
vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell. 

 


