
 

Az iskolai felvétel szabályai 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján “az általános iskolaköteles 

felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitel szerűen az általános iskola körzetében lakik” 

(akár állandó lakcímen vagy ideiglenes tartózkodási helyen). Az életvitelszerű ottlakásról a szülő 

büntetőjogi felelősségének tudatában, írásban nyilatkozik a beiratkozáskor. 

 

    Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról: életvitel-nyilatkozat 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 51. § (6) bekezdése alapján „a nemzetiséghez tartozó 

jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is 

folytató iskolába vagy osztályba fel vagy át kell venni“. 

 

    Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről: nemzetiségi-nyilatkozat 

Házirend: 

2.5.3. A magasabb évfolyamra történő felvétellel kapcsolatos előírások 

A második – nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, 

- a gyermek lakcímkártyáját, 

- a szülő személyi igazolványát, 

- a szülő lakcímkártyáját, 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot, 

- szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság véleményét. 

 

Az iskolaváltás következtében intézményünkbe felvételt kérő tanuló esetében az iskola igazgatója 

dönt annak intézménybe és osztályba történő felvételéről. Ha az iskola a felvételi kötelezettség 

teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni a lehetőségeinek figyelembevételével. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről 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. 

A döntés ellen a Tankerület igazgatójánál fellebbezés nyújtható be. 

2.6. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás) 



Ha az iskola a felvételi kötelezettségének teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a 

jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót 

15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt az 

intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül 

előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola 

feladatellátási helyén található. 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 az iskola feladatellátási helyén található.  

Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt 

nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a 

felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az igazgató által kijelölt három 

főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 


