
Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

 

1. Iskolánk a minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz, akinek gondviselője 
elfogadja, hogy intézményünkben keresztény világnézeti alapon folyik a nevelés-oktatás.  

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.  

3. 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;  

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

- a gyermekvédelmi támogatás határozatát, vagy a tartós betegségről szóló orvosi 
igazolást, három vagy több gyermek neveléséről szóló dokumentumot.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt 
van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató 
a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett 
évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.  

7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.  

8. 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. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend 
tartalmazza.  

9. A 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.  

10. Az emelt óraszámú angol nyelvi képzésbe való bejutás menete: 

A harmadik évfolyam végén a követelmények 80%-át teljesítő tanulók juthatnak be az 
emelt szinzű képzésbe. A tanév végén a tanulók szintfelmérő dolgozatot írnak. A bejutási 
követelményeket teljesítő tanulók szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy szeretnék, ha 
gyermekük emelt szintű oktatásban részesülne. rendkívüli esetben szülői kérésre tanév 
közben is lehet különbözeti vizsgát tenni. (pl.új tanuló) 

Normál tantervű csoportból emelt szintű csoportba való jelentkezés esetén a tanuló a 
stülő írásbeli kérésére, különbözeti vizsgát tesz. Sikeres különbözeti vizsga letétele esetén 
átkerülhet normál tantervű csoportból emelt szintűbe. A kérvényt a szülő a szaktanárnak- 
az igazgató nevére címezve- legkésőbb június 15-ig eljuttatja. A különbözeti vizsga írásbeli 
és szóbeli részból áll. A vizsgára augusztusban, közvetlenül az új tanév megkezdése előtt 
kerül sor. A bejutáshoz legalább 60%-os összteljesítményt kell elérni. 

Amennyiben a tanuló nem teljesíti az emelt óraszámú csoport követelményeit, írásbeli és 
szóbeli teljesítménye rendszeresen 60% alatt van, a következő tanévben a normál 
tantervű csoportban folytathatja a tanulmányait. A szaktanár legkésőbb március 31-ig 
írásban értesíti a szülőt arról, hogy amennyiben a gyermeke teljesítménye nem javul, nem 
folytathatja tanulmányait az emeltszintű csoportban. 

11. Az ötödik évfolyamon a testnevelés emeltszintű csoportba történő felvétel kritériuma az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Az alkalmassági követelményeket az 
iskola érintett szakmai munkaközössége állítja össze. Az alkalmassági követelményeket a 
helyi tanterv melléklete tartalmazza. 

Az emelt szintű csoportokba jelentkezés határideje március 31. A felvételről –az 
alkalmassági eredmények és az érintett pedagógusok véleménye alapján- az 
intézményvezető dönt. 

 


