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Az iskolába való felvétel és átvétel szabályai

/Ped.Program 73. o./

Az általános iskola első évfolyamába lépés feltételei
Az általános iskolába történő beiratkozás feltételeinél a 2011. évi CXC. törvény előírásai
érvényesülnek.
Az iskola beiskolázási körzetéből – Szokolya község – minden beiratkozni szándékozó
tanköteles tanulót felvesz.
Ha a felvételi kötelezettség teljesítése után az iskola további felvételi kérelmeket is tud
teljesíteni, a felvételt a 20/2012. EMMI rendelet 24.§ (5) bekezdésben szabályozottak
figyelembe vételével hajtja végre. Ha a felvételüket kérők száma meghaladja az iskola
lehetőségeit, akkor – a törvényi előírások szerint – előnyben kell részesíteni a hátrányos
helyzetű, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI), illetve különleges helyzetű
gyermekeket.
Átvétel más oktatási intézményből, nem kezdő évfolyamon
Más oktatási intézményből történő átiratkozást szülő kezdeményezhet. A beiskolázási
körzeten kívül lakó tanuló átvételéről mérlegelés után az igazgató dönt.
Átlépés tanév elején


Amennyiben az elbocsátó iskola és intézményünk helyi tantervében részben eltérő a
tantárgyi szerkezet, illetve egyes tantárgyak heti óraszámában különbség van, az adott
tantárgy ismereteinek pótlása a tanuló feladata, melyhez az iskola a szülőnek
útmutatást ad.



Amennyiben a tanuló nem az intézményünkben oktatott idegen nyelvet tanulta,
nyelvtanulási kötelezettségének vagy magántanulóként, vagy egyéni felzárkóztatás
révén tesz eleget. Ez utóbbi esetben az intézmény a pótlás idejét megszabja. Az
osztályozó vizsgát az intézmény megszervezi, az egyéni pótláshoz az iskola útmutatást
és segédanyagot ad.



Az iskola szükség esetén pótrendeléssel gondoskodik a tanuló tankönyveiről.



Javítóvizsgára kötelezett tanuló átvétele esetén az iskola szorgalmazza a javítóvizsga
intézményünkben való letételét.

Átlépés esetén az iskola különbözeti vizsga letételére kötelezheti a tanulót.
Átlépés tanév közben


Amennyiben az elbocsátó iskola és intézményünk helyi tantervében részben eltérő a
tantárgyi szerkezet, illetve egyes tantárgyak heti óraszámában különbség van, az adott
tantárgy ismereteinek pótlása a tanuló feladata, melyhez az iskola a szülőnek
útmutatást ad, a tanulónak biztosítja a csoportos felzárkóztató foglalkozásokhoz
csatlakozást.



Különbözeti vizsga letételére a fent említettek érvényesek.



Az igazgató gyenge tanulmányi eredményű tanuló esetén mérlegeli a tovább
haladáshoz elengedhetetlenül szükséges feltételek meglétét. Ehhez kikéri a
szaktanárok véleményét, mely szóbeli vagy írásbeli tudásszint mérésen alapul.
Amennyiben a mérés jelentős hiányosságokat mutat, arra felhívja a tanuló szülőjének
figyelmét, továbbá javasolja – körülményektől függően - az iskolaváltás tanév végére
történő halasztását, a tananyagpótlás szükségességét.



Amennyiben az iskolai könyvtár nem tud a tanulónak szükség esetén tankönyvet
biztosítani, annak egy tanítási héten belül való beszerzése a szülő feladata.

