
I. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató  

Az iskolánkba jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elveit a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC törvény 50. 51.§ előírásai szerint határoztuk meg.  

 

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

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:  

o a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;  

o a gyermek lakcímkártyáját;  

o az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;  

o szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

4.  A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

o a tanuló anyakönyvi kivonatát;  

o a gyermek lakcímkártyáját;  

o az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

o szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

Ha a felvételt tanév közben kérik, be kell mutatni a fentieken kívül:  

o a tanuló tájékoztató füzetét  

o a tanuló iskolai füzeteit  

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.  A második-nyolcadik évfolyamba történő felvétel esetén elbeszélgetünk a tanulóval, a 

szülőkkel.  

7.   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.  

8.    Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.  

9.    Ha a felvételi kötelezettség teljesítése után még vannak szabad férőhelyek, akkor először a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a XVI. kerületben van.  

10. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a XVI. kerületben van.  

11. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja:  

o testvére az adott intézmény tanulója  

o szülőjének munkahelye az iskola körzetében található  

o az iskola a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található  

o szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő  



12. 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.  

13. A leendő első osztályos tanulóknak és szüleiknek ismerkedő foglalkozásokat tartunk az 

iskolai munkatervben meghatározott időpontokban. A foglalkozásokat az alsós 

munkaközösség szervezi, a leendő elsős tanítók és az iskola pedagógusai vezetik. 

 

A 2022/2023-as tanévre szóló beiskolázással kapcsolatos tájékoztató az intézmény honlapján 

www.centi.hu VÁR AZ ISKOLA menüpontban olvasható. 

 


