
A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 
 

A Batthyány Lajos Általános Iskola 8 évfolyammal működő nappali tagozatos nevelési-oktatási 
intézmény, mely biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében a tanulókat 
felkészíti az általános iskolai végzettség megszerzésére, továbbá részükre napköziotthonos 
ellátást nyújt. 

A képzés két szakaszra tagolódik az 1-4. évfolyamig tartó alsó tagozatos és az 5-8. évfolyamig 
tartó felső tagozatos képzésre. 
1998 óta minden induló évfolyamon párhuzamosan indítunk hagyományos és Montessori jellegű 
osztályokat, melyekben az oktatás hatékonyságát szorongásmentes, gyermekközpontú módszerek 
alkalmazásával szeretnénk elérni, figyelembe véve a gyermek egyéni fejlődési ütemét. 
Pedagógiai alapelveinket és elérendő nevelési céljainkat a Nevelési program tartalmazza. A 
szakaszváltás, illetve az iskolából való kilépés szakmai követelményeit, az elérendő 
képességeket, készségeket a helyi tantervben határoztuk meg. 
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 
életévét augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő 
kérje gyermeke felvételét az iskolába a hivatal előzetes véleménye alapján. 
 
A tanulói jogviszony 
 
 

1. Iskolánk a fenntartó által meghatározott beiskolázási körzetből minden jelentkező 
tanköteles tanulót felvesz. 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltételei: 
– Ha a beiskolázási körzetben lakik. 
– Ha körzeten kívül lakik vagy másik kerületből jön és van még betölthető helyünk. 
– Ha túljelentkezés van, akkor a rangsorolás szempontjai sorrendben: 

1. Állandó lakóhelye/tartózkodási helye az iskola beiskolázási körzetében van; 
2. Körzeten kívüli, kerületi; 
3. Nagyobb testvére hozzánk jár; 
4. Szülők munkahelye a kerületben van; 
5. Ha Montessori osztályba jelentkezik, akkor szempont az is, hogy Montessori 

óvodából érkezik-e. 
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

1 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;  
2 a gyermek és a beírató szülő személyi igazolványát;  
2 a gyermek és a beírató szülő lakcímkártyáját;  
3 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét; 
5 nyilatkozat arról, hogy a szülők közösen döntöttek az iskolaválasztásról. 

4. 2-8. évfolyamba jelentkező tanuló felvételének feltételei: 
– A körzeten kívüli tanulók felvételéről a tanuló tanulmányi eredményének, magatartás és 

szorgalom jegyének, valamint az adott évfolyamra járó tanulólétszám 
figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. 



– Ha a tanuló tanulmányi eredménye gyenge, magatartása rossz, illetve szorgalma hanyag 
minősítésű, akkor az igazgató a döntés előtt kikéri az igazgatóhelyettes, illetve az érintett 
osztályfőnökök véleményét. 

– A további felvételi kérelmek teljesítésénél igyekszünk szem előtt tartani azt az alapelvet, 
hogy előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 

A Montessori módszerrel működő osztályainkba csak kivételes esetben nyerhet felvételt más 
iskolából érkező tanuló: 
– ha van megüresedő hely az osztályban, 
– ha a tanuló előző iskolájában is hasonló módszerekkel tanult 
– ha olyan egyéni problémája van, melynek megoldását csak a Montessori osztályba való 

felvétel segítheti. 
 
5. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

1 a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; 
1 a gyermek és a beírató szülő személyi igazolványát; 
2 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
3 nyilatkozat arról, hogy a szülők közösen döntöttek az iskolaválasztásról. 

 

6. Egy évfolyamon belül másik osztályba való átlépés feltételei: 
Iskolánkban nem jellemző a párhuzamos osztályok közötti átlépés. Alapos indokokkal 

alátámasztott kérés esetén az igazgató az érintett osztályfőnökök bevonásával dönt. 
 

7. Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése 
Ha a tanulói jogviszony megszűntetését a szülő gyermeke iskolai tanulmányainak befejezése 
előtt kéri, a tanuló jogviszonyát akkor szűntetjük meg, ha megkapjuk annak az iskolának a 
befogadó nyilatkozatát, melyben a gyermek tanulmányait folytatja.  
Ha a tanulói jogviszony az általános iskolai tanulmányok befejezése miatt szűnik meg, akkor 
a hatályban lévő törvényi előírások szerint járunk el. 

 
 

Az osztályba sorolás rendje 
Induló osztályaink száma függ a jelentkezők számától és a fenntartó engedélyétől. 
Az iskolába történő beiratkozás előtt a szülőket óvodai szülői értekezleteken és az iskolában tartott 
nyílt órák után tájékoztatjuk induló osztályaink arculatáról. „a” osztályunk a Montessori pedagógia 
eszközeivel, módszereivel, alsó tagozaton iskolaotthonos/egésznapos iskola rendszerben dolgozik. 
A BatyiPlusz programmal induló „b” osztályokban 1-4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom 
tantárgy keretein belül a tantárgyközi kapcsolatok lehetőségeit kihasználva (vizuális nevelés, 
technika, ének-zene tantárgyak témáinak összehangolásával) évenkénti 3 projekt 
megvalósítását támogatjuk. 3-4. évfolyamon a környezetismeret tantárgy kapcsolódásával 
bővítjük a tervezett projekteket és ezzel tesszük teljessé a tantárgyi integrációt. 1-2. évfolyamon 
a matematika oktatás keretein belül heti 1 órában a Sakkpalota program elemeinek beépítésével 
elősegítjük a komplex képességfejlesztést, a logikus gondolkodás kialakulását. 
Az osztályba "sorolásnál" fontos szempont a szülő választása, de a döntés az igazgató hatásköre. 
 


