
1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás  

(Kivonat az iskola házirendjéből  1.11.)    

 

1.11  A felvétel és az átvétel helyi szabályai   

1.11.1 Az iskolai felvétel szabályai   

A vonatkozó hatályos jogszabályok szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A 

tankötelezettség a 16. életév betöltéséig tart. A tankötelezettség iskolába járással vagy 

magántanulóként teljesíthető. A felvételi körzetek megállapodását a kormányhivatal végzi.  A 

tanköteles tanulókat a fenntartó által meghatározott időszakban kell beíratni.   

1.11.1.1 Az eljárás menete   

Felvételi kötelezettség: 

 A gyermeket iskolai körzetbe tartozónak kell tekinteni, ha az iskola körzetében van az 

állandó lakhelye, illetve állandó lakhelye hiányában a tartózkodási helye. 

    

A felvételi kötelezettség körén túli jelentkezők felvétele:  

Ha az intézmény a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, akkor a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint előnyben 

részesülnek: 

 o a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,  

o a településen található lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

tanulók.  

Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az 

érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.  

A sorsolás szabályait a házirend tartalmazza.  

Sorsolás nélkül is felvehetők: 

 a sajátos nevelési igényű tanulók,  

 akiknek ezt különleges helyzete indokolja 

1. testvére az adott intézmény tanulója  

2. munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében 

található  

3. az iskola a lakóhelyétől egy kilométeren belül található  

4. szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő   

 

A beíráshoz szükséges okiratok: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat, 

lakcímkártya)  

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás 

 a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság szakvéleménye (ha van)  

 a gyermek felügyeleti jogát ellátó szülő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája      

 

 

 

 



A felvételről szóló döntés   

 A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületének igazgatója hivatott a 

felülbírálati kérelmet elbírálni.   

Értesítési kötelezettség  

 A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskola igazgatója a fenntartó által 

kijelölt időpontig megküldi a szülők részére.   

 

1.11.2 Az iskola átvételi szabályai   

A tanuló átvételére – a felvételi szabályok és a rendelkezésre álló szabad férőhely figyelembe 

vételével - a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételről az intézményvezető dönt. 

Másik oktatási intézményből fegyelmi büntetés miatt átvételét kérő vagy fegyelmi büntetés 

következtében kizárt tanuló átvételéről a nevelőtestület –a kérelem beérkezésétől számított 

10 munkanapon belül - 2/3-os többséggel dönt.   

Az átvételhez szükséges okiratok: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat, 

lakcímkártya),  

 a tanuló bizonyítványa,  

 a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság szakvéleménye (ha van),  

 a gyermek felügyeleti jogát ellátó szülő személyazonosító igazolványa, 

lakcímkártyája.   

 

A külföldön folytatott résztanulmányok beszámítása: 

 A magyar anyanyelvű - hiteles magyar nyelvű fordítást mellékelő - külföldi iskolai 

bizonyítvánnyal rendelkező tanulót  

o ha a két intézmény követelményei megegyeznek, az iskola megfelelő 

évfolyamára vesszük fel,  

o ha a két intézmény követelményrendszere között jelentős eltérés van, 

különbözeti vizsga letételére kötelezzük.  

 Ha a tanuló a magyar nyelvet nem beszéli, akkor az iskola igazgatója abba az 

évfolyamba veszi fel, melyről a tanulónak hazájában bizonyítványa van. A tanév 

végén a tanuló osztályozó vizsga keretében magyar nyelven köteles számot adni 

tudásáról.       


