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Határozat 1. sz. melléklete Iskolai felvételi eljárásrend   

 
- A Képviselő-testület által megjelölt napon minden tanköteles korú iskolaérett tanuló 

szülője a körzeti általános iskolába megy jelentkezni gyermeke számára férőhelyért, 
elhelyezésért. 

- Itt regisztrálják férőhelyiránti kérelmét, és kap egy sorszámot. 
- Amennyiben nem ebbe az iskolába kéri elhelyezését, azt is közölni kell. 
a) Ha nem a városi iskolák valamelyikébe szeretné gyermekét a szülő beíratni, akkor 

távozási papírt kap. 
b) Ha másik városi iskolába adná inkább gyermekét, meg kell jelölni azt az intézményt, 

ahová adni szeretné, majd kap egy sorszámot, és aláírja a nyilatkozatot. A megjelölt 
iskolába nem kell elmennie.   

-     Amennyiben a tanköteles korú gyermek nem iskolaérett, és még egy évig óvodai 
nevelésben marad, az erről szóló óvodai véleménnyel, Nevelési Tanácsadóból származó 
véleménnyel szintén jelentkeznie kell a körzeti iskolában, hogy ezt a tényt bizonyítsa. 
Lehetséges, hogy ezt a véleményt csak a jelentkezési napok után kapja kézhez, ebben az 
esetben is el kell juttatni a szakértői véleményt a körzeti iskolába. 

 
      Iskola        Szülő  
       Jelentkezik a körzeti iskolájában. 1. Fogadja a jelentkezőket a körzet szerint.  Hozza magával a lakcímkártyákat, iskolaérettséget 

bizonyító óvodai véleményt, Nevelési Tanácsadó 
véleményét (ha van), a gyermeke születési 
anyakönyvi kivonatát! 
Megőrzi a számot. Szülő aláírással tudomásul veszi 
a jelentkezés tényét. 

 
 

2. Igazgatói, fenntartói egyeztetés a 4. napon 
 3.  Elhelyezi az 1-5. helyen lévőket     Vár. 

    a jelentkezést követő 5. napig  
    (IÁI - elsődlegesen - veszi a pilisszentlászlóit 
    is, az önkormányzatok közötti szerződés 
    értelmében)  
 
4. Tájékoztat a honlapján, faliújságon              Tájékozódás az iskola honlapján, 

a) Mindenkit fel tud venni       a folyosón kifüggesztett információból. 
b) Nem fér el minden jelentkező. 
A jelentkezőket a kapott sorszám szerint 
jeleníti meg. 
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        Visszajelez: 5. A még szabad férőhellyel rendelkező                         a) jelzi felvételi kérelmét a körzeti 
iskolájába 
     iskola fogadja az őt választó                    b) oda jelentkezik, ahol hirdetik, van                                                  
     tanulók jelentkezését                                                    szabad férőhely, ha ez neki 
szimpatikusabb 

 
6.   Igazgatói, fenntartói egyeztetés a 15. és 17. napon.  

7. Amelyik iskolába többen jelentkeznek a kör-     Részt vehet a sorsoláson. 
    zeten kívülről, mint ahány tanulót oda a ké- 
    sőbbiek során fel lehet venni, a szabad férő- 
    helyekre, SORSOLÁS!  
    Ennek időpontját a honlapján, faliújságon  
    hirdeti! 
A sorsolást követően azt a tanulót, aki nem került be a kiszemelt iskolába, a még szabad 
férőhellyel rendelkező intézmény fogadja.  

 8. Beírás (a jelentkezést követő 18. naptól)                      Az iskolák honlapján, faliújságán, 
hirdető tábláján 
   A honlapon közli minden iskola a végleges                tájékozódhat  gyermeke iskolai 
beírásáról,         létszámát és a felvettek sorszámát.         felvételéről. 

Ahol még ezt követően is fogadóképes az önkormányzati iskola, a fenntartói és intézményi 
honlapokon közzé tesszük.     

  


