
1.Tájékoztató a felvételi lehetőségről 

 A KATOLIKUS ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 

Iskolánk katolikus iskola, ezért nincs beiskolázási körzete. A felvétel alapvető szempontja, hogy a 

szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, keresztény katolikus 

szellemiségét, és nyitottak legyenek annak megvalósítására. Az első osztályba történő beiratkozás 

feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

A felvétel szempontjai: 

 a szülő elfogadja gyermeke számára az iskola felekezeti elkötelezettségét; 

 a gyermek gyöngyössolymosi lakos; 

 testvére már idejár; 

 nyolc évig akar ebbe az iskolába járni; 

 a szülő, az iskola dolgozója. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 a gyermek lakcímkártyáját; 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,  

 Keresztlevél megléte előnyt jelent. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről 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. 

 Az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az 

igazgatóhelyettesek, a plébános, és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét, felső 

tagozaton az érintett munkaközösség véleményét. 



 Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján 

kell dönteni. 

 Az második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a 

tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 

Amennyiben a tanuló bármely 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. 

 Iskolaváltáskor, szükség esetén, egyéni segítségnyújtással, plébánosi ajánlással, türelmi idő 

biztosításával segítjük a tanulókat. 

Az első osztályos tanulók felvételét az óvodavezető, szükség szerint a nevelési tanácsadó, vagy a 

pedagógiai szakszolgálat javasolhatja. A nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló rendelet 

előírásai alapján iskolánk minden iskolába jelentkező tanulót felvesz, amennyiben van hely. 

Ha több a jelentkező a sorsolási szabályzatnak megfelelően kell eljárni. A felvételt az iskola igazgatója 

dönti el. Ugyancsak ő hatásköre az osztályba sorolás elkészítése is.  

Magasabb évfolyamra történő felvételt, átvételt az igazgató dönti el. Amennyiben különbözeti 

vizsgára van szükség, megfelelő időt biztosítunk a felkészülésre. Felmentést az egyes tantárgyak 

tanulása alól, megalapozott indok esetén az igazgató adhat a megfelelő szakvélemény alapján. 

 A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti 

sorsolás lebonyolításának szabályai 

A sorsolás lebonyolításának szabályai: 

 A sorsolás nyilvános. 

 A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni. 

 A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorsolásban 

érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát. 

 A sorsolás helyszíne az iskola épülete. 

A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja után tizenöt 

napon belül le kell bonyolítani. 

 A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le. 

 A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, a szülői szervezet képviselője, a 

leendő első osztályos tanítók, az iskola igazgatóhelyettese, a jegyzőkönyvvezető. 

 A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese. 



 A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási bizottság 

tagjait. 

 A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a sorsolási 

urnába. 

 Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd mindenki 

számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét. 

 Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében azonnal 

rögzíti a jegyzőkönyvben.  

 A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell. 

 A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sorsolási 

bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető 

tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az 

iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság 

elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását. 

 Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell. 

  



 


