
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  

Iskolánkba a beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem 

köti körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés ellen az 

iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani az 

elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és 

gyermeke elfogadja az intézmény pedagógiai programját, keresztény értékrendjét. 

 

Az intézménybe jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 

 iskolánkba a város egész területéről jelentkezhetnek a tanulók 

 az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét május 31. napjáig betöltse 

 az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt 

 a szülő személyi igazolványát 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

 a második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt 

 a szülő személyi igazolványát 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 

 a tanulók másik iskolából történő átvételéről a tanulmányi eredmény, illetve magatartás 

és szorgalom érdemjegy, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt 

 ha a gyermek nem tanult valamely tárgyat hosszabb türelmi időt és egyéni segítséget 

kap a felzárkózáshoz 

 amennyiben iskolánk az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, 

akkor életbe lépnek az előnyben részesítés szempontjai: 

 akinek a testvére más az iskola tanulója 

 aki katolikus óvodából jelentkezik  



 akinek a szülője is az iskola tanulója volt 

 az ének-zenei osztályba jelentkezők képesség vizsgálaton vesznek részt 

 az iskolába német nemzetiségi nyelvoktató és emelt óraszámú ének-zenei osztályba 

jelentkezhetnek a tanulók, mely osztályokban a követelmények teljesítése csak a 

szabadon választható tanítási órákon való részvétellel teljesíthető 

Intézményünkben a beiratkozás a Baranya Megyei Kormányhivatal által kijelölt 

időpontokban, fenntartói döntés alapján zajlik, melyről a szokásos módon (honlap, plakátok, 

tájékoztatók) tájékoztatjuk a szülőket. 

 

 


