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A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a Pedagógiai program 75 - 76. oldala szabályozza 

2.12.  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 

2.12.1 A tanulói jogviszony létesítése 

 A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvételről az igazgató 
dönt a 2011. évi CXC törvény 50. § (1) bekezdése alapján. 

 Felvételi vizsga nem szervezhető. 

 Az intézménykötelező felvételt biztosít a fenntartó által meghatározott körzetből 
jelentkező gyermekek számára. A felvétel a körzetes tanulók esetében csak helyhiány 
miatt utasítható el. 

 A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

 A beiratkozáskor igazolni kell a szülő és a tanuló személyazonosságát és a lakcímet 
(születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímet igazoló igazolvány). 

 Első osztályos tanulók beíratásakor szükséges még az óvoda által kiállított óvodai 
szakvélemény, vagy a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői bizottság szakvéleménye 
arról, hogy a gyermek iskolaérett, és megkezdheti az adott tanévben az általános 
iskola első osztályát. 

 Amennyiben átvételről van szó, szükséges az előző iskola által kiállított „Értesítés 
iskolaváltásról” c. nyomtatvány. 

 
2.12.2 A tanulói jogviszony megszűnése  

Megszűnik a tanulói jogviszonya a tanulónak az iskolával azon a napon, melyen: 

 Ha a szülő kérése alapján a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján. 

 A nyolcadik osztályt végzett bizonyítványának kiállítása napján. 

 A tankötelezettség megszűnése után, ha a szülő a tanuló egyetértésével írásban bejelenti, 
hogy kimarad, a bejelentés tudomásul vétele napján. 

 

2.12 .3 A tankötelezettség teljesítésének formái  

    A tankötelezettség a köznevelési törvény alapján iskolába járással, vagy magántanulóként 
teljesíthető. Magántanulói jogviszony létrejöhet a szülő kérése  a 2011. évi CXC törvény 45. § 
(5) bekezdése alapján. 
   A magántanulót megilleti minden olyan jog, mely a rendszeresen iskolába járó gyermeket 
megilleti. Használhatja az intézmény helyiségeit, és igénybe veheti az intézmény 
szolgáltatásait (étkezés, könyvtár). 
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A magántanuló vizsgáztatásával kapcsolatos feladatok: 
 
A magántanulói jogviszony engedélyezésével egy időben a tanuló, szülő tájékoztatást kap 
írásban az egyes tantárgyak tananyagáról. Amennyiben erre a lehetőségek adottak, biztosítja 
az iskola a tanuló egyéni felkészítését az osztályozó vizsgára. 
Az értékelő és osztályozó vizsga időpontja 1 – 8. évfolyamokon adott tanév január és június 
hónapban kerül megszervezésre a tanév helyi rendje szerint.  
Az osztályozó vizsga időpontjáról legalább 30 nappal előbb értesíteni kell írásban a tanulót, 
szülőt.  
A vizsgát a kijelölt vizsgabizottság előtt kell tennie a tanulónak. 
A tanuló vizsgaidőpontjának meghatározásakor törekedni kell arra, hogy a tanuló egy nap 
négy tantárgynál több tantárgyból ne vizsgázzon. 
 

2.12.4. Átjárhatóság évfolyamon belül 
 

A tanuló évfolyamon belüli osztályváltozását a tanuló illetve a szülő/gondviselő 
kezdeményezheti, tanév végén – május 20-ig - melyet meg kell indokolnia írásban. Kérelmét 
az iskola igazgatójának kell benyújtani. 
 A kérelem elbírálásához az igazgatónak ki kell kérnie az érintett osztályfőnökök és 
szaktanárok véleményét. Szükség esetén külső szakértői véleményt kérhet. 
 Eltérő tantárgyi programmal haladó osztály esetén különbözeti vizsgát kell tenni 
magasabb követelményrendszerbe való belépés esetén. 
 A kérelmeket tanév végén május 20-ig lehet benyújtani az iskola vezetőjéhez. 
 A különbözeti vizsga időpontjáról és annak tartalmáról minimum 15 nappal a vizsga 
előtt az iskola értesíti a szülőt/gondviselőt. 
 Tanulói kezdeményezés esetén a szülőt/gondviselőt értesíteni kell a kérelemről, 
melyet az érintett osztályfőnök végez. 
 A kérelem elbírálását szóban és írásban is közölheti az intézmény, de az írásbeli 
közlésről nem tekinthet el.  
 Az osztályváltásnál figyelembe kell venni az elbocsátó és a fogadó osztály létszámát, 
illetve egyéb sajátosságokat. /szaktanári, osztályfőnöki vélemények, tanuló tanulmányi útja, 
család szándékai, stb./ 
 

2.12.5. A tanuló átvételének szabályai 

 

Az iskolai oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában az iskolák közötti átjárhatóságot 

biztosítania kell az általános iskolának. 

A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik azonos, vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. 

Az 1-8. évfolyamon különbözeti vizsga, évfolyamismétlés nélkül folytathat tanulmányt az a tanuló, aki 

hasonló típusú iskolából kéri átvételét. 
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Amennyiben a tanuló nem tanulta azt az idegen nyelvet, amelyet az adott évfolyamon oktatunk, 

vállalnia kell különbözeti vizsga letételét 6. évfolyamig. A hetedik és nyolcadik évfolyamokon kérheti 

az egyéni előrehaladást a már tanult idegen nyelvből (csak német és angol nyelv) és az osztályozó 

vizsgán történő értékelését. 

Azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, tartózkodási helye a körzetben van, köteles az intézmény 

átvenni. 

A körzeten kívüli tanuló átvételéről az igazgató dönt az osztályfőnöki munkaközösség véleményének 

és az osztálylétszámok figyelembevétele mellett. 

 
2.13.  A felvételi eljárás különös szabályai 
 

Beiskolázási körzetünk tanulói részére kötelező felvételt kell biztosítanunk, ezért felvételi eljárás 

nincs iskolánkban. 

 


