AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK
ELVEI

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű
tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a
huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján az intézmény vezetője dönt.
A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes
folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére egyéni munkarend
szerint teljesíthető.
A tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal látja
el a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által
feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.
A jegyző gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot
közöl a kormányhivatal számára, hivatalból elrendeli és felügyeli a szakértői vizsgálatokon való
megjelenést.
A kormányhivatal a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely
szerint illetékes általános iskolának.

Az első osztályosok beiskolázása
Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi.
Beiskolázásunkat nem köti körzethatár.

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen
plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai
programját és együttműködjön annak megvalósításában.

További szempontok


iskolaérettség írásos igazolása



testvér már az intézményünkbe jár



az óvodánkból érkezés



a család az egyházközséghez tartozik

A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:


a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt,



szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,



a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,



a szülő, gyermek személyi igazolványát, lakcímkártya



keresztlevél másolatát, plébánosi ajánlást.



Szülök nyilatkozata - beíratás egyetértésben történik/ A Polgári Törvénykönyvről szól

2013. évi V. törvényrendelkezéseit a szülőknek be kell tartani/
Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.

Továbbtanulás
Iskolánk 8 évfolyammal működik, a nálunk tanulmányaikat befejezők középfokú iskolában
tanulhatnak tovább.
Iskolánkból a tanuló átiratkozhat:


8 osztályos gimnáziumba 4. év végén,



6 osztályos gimnáziumba 6. év végén,



4 osztályos gimnáziumba 8. év végén.

A szülőket minden tanítási évben szülői értekezleten tájékoztatjuk az adott év beiskolázási
rendjéről.

Átvétel más intézményből
A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a
gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a
katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak
megvalósításában.
További szempontok:


testvér már az intézményünkbe jár



a család az egyházközséghez tartozik

Az átiratkozáskor be kell mutatni:


a tanuló születési anyakönyvi kivonatát,



a tanuló keresztlevelét,



a plébánosi ajánlást,



a szülő személyi igazolványát, gyermekfelügyeleti joggyakorlása/ / A Polgári
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az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,



az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak az iskola pedagógiai programjában
meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a
tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.
A tanuló átvétele esetén felkészülését egyéni segítségnyújtással, türelmi idő adásával vagy
szükség esetén évfolyamismétléssel biztosítjuk.
A tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve
magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók
létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt.

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.

