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Tájékoztató az intézmény felvételi lehetőségeiről 

Tankötelezettség 

Az Nkt. 45.§ (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 6. életévét 

betölti, tankötelessé válik. 

A törvényes képviselő kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további 1 

nevelési évig óvodában maradhat. 

 

Beiskolázás 

Iskolánk elsősorban a fenntartó által meghatározott körzetből veszi fel a jelentkező tanköteles 

korú tanulókat. A felvételi kérelmek elbírálása során előnyben részesülnek: 

• halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

• SNI tanulók  

• különleges helyzetű tanulók felvétele 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül előnyben részesül, aki az iskola székhelyén 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, figyelembe véve a településen, 

a körzetben megjelenő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát.  

További felvételik elbírálásánál előnyben részesül, akinek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye. Ha az intézmény a megadott 

sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, sorsolás útján 

dönt. A sorsolás eljárásrendjét a Házirend tartalmazza a 4.10.4. pontjában. 

 

Az iskolaváltás, a tanuló átvételének szabályai 

Az iskolában a tanuló átvételére a tanév során bármikor lehetőség van, amennyiben az osztályok 

létszáma engedi és az iskolaváltás objektív okok miatt történik. 

Kivétel ez alól, ha a tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az iskolatípus-változtatással jár. A 

felvételére a megállapított eljárásrend szerint kerülhet sor. 
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Ebben az esetben az igazgató mérlegelési jogköre alapján a tanuló: 

• különbözeti vizsgát tehet; 

• évfolyamot ismételhet; 

• türelmi időt kaphat. 

Szubjektív okokból történő iskolaváltás osztálylétszámtól függetlenül az iskolaigazgató 

mérlegelési jogkörébe tartozik. 

 

A felvétel, átvétel elvei 

A Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának a joga, mellyel élve gyereke adottságainak, képességeinek megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat iskolát. 

A jelentkezés benyújtása után az iskola igazgatója a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

felvételi eljárásban a felvételről, átvételről a tanulói jogviszony létesítésével hozza meg 

döntését. 

Az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról 

a döntést megalapozó indoklással, és a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás lehetőségeiről. 

A végrehajtási szabályok alapján az igazgatónak értesítési, közlési kötelezettsége áll fenn a 

szülővel, átvétel esetén az előző iskolával szemben is. 

Az intézmény vezetője a kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézése, a határidő-számítás, 

a mulasztás, a kérelem elbírálása és a jogorvoslati kérelem intézése során a köznevelés 

rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos törvényi előírásokat alkalmazza. 

 


