
Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót köteles felvenni.  

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve azonosítására alkalmas dokumentumot;  

• a tanuló és a szülő lakcímkártyáját; 

• 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);  

• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve azonosítására alkalmas dokumentumot;  

• a tanuló és a szülő lakcímkártyáját;  

• a szülő személyi igazolványát;  

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen 

nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely 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.  

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.  

Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-

nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése 

előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek 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 az igazgatóhelyettesek és az 

osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével 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. 


