Beiratkozási kisokos

1. Céliskola kiválasztása: hova írassam be gyermekemet?
Mit gondoljak végig az iskolaválasztásnál:
-

Mi az, amit a gyerekem szeretne? Vegyük figyelembe, hogy mit szeretne a gyermek,
de szülőként mi hozzuk meg a végső döntést. Az iskolaválasztást befolyásolhatja,
hogy a gyermek miben tehetséges, mi az, amiben már az óvodában is jeleskedett, vagy
ami igazán érdekli: pl. sport, ének, színjátszás. Érdemes utána járni, hogy a környéken
melyik általános iskolában fordítanak kiemelt figyelmet ezek valamelyikére.

-

Mennyire van messze az iskola? Fontos a távolság, mert évekig fog odajárni a
gyermek, de fontosabb az, hogy a gyermekünk a lehető legjobb oktatást kapja, még ha
10 perccel tovább is tart beérni az iskolába;

-

Ismer-e bárkit az iskolában, testvérei hova járnak? Természetesen fontos, hogy a
testvér/rokonok/ismerősök melyik iskolába járnak, de ennél is fontosabb a minőségi
oktatás;

-

Ki fogja tanítani a gyermekemet? Nagyon fontos a tanító személye is, de érdemes
szem előtt tartani, hogy a tanító elmehet az iskolából, vagy előfordulhat, hogy hosszú
távon helyettesítik, éppen ezért olyan iskolát kell választani, ami egészében tetszik és
ne csak egy tanítóhoz ragaszkodjunk;

-

Hova íratják az ovis barátokat? Jó dolog, ha az óvodából többen mennek ugyanabba
az iskolába, de ne legyen elsődleges szempont, mert lehet, hogy az iskolában teljesen
új barátokat talál a gyermek;

-

Félek, mert senkit nem ismerünk abban az iskolában! Félek, mert messzebb van!
Félem, mert …! Természetes, hogy a szülőknek és a gyermeknek is vannak félelmei
az új iskolával, az új környezettel kapcsolatban, de ezek az iskolakezdés után hamar
elmúlhatnak. A gyermekek nagyon könnyen barátkoznak ebben a korban és gyorsan
megszerethetik az új környezetet; emellett olyan életre szóló barátságok is kötődnek az
új suliban, amelyek hasznosak lesznek számára a jövőben (továbbtanulásnál,
munkavállalásnál);

-

„De Anya, én nem akarok odajárni! Inkább odamegyek, ahova a barátom is!”
Fontos megértetni a gyermekkel, hogy azért érdemes a jobb iskolát választani, például
azzal szemben, ahova sok barát jár, de nem annyira jó iskola, mert egy erősebb
iskolából sokkal könnyebb lesz a továbbtanulás és könnyebben valósíthatja meg
álmait és vágyait. Jó iskolából könnyebb a továbbtanulás, utána könnyebb az
elhelyezkedés, így pedig megengedheti majd magának azt a telefont, azt az autót és azt
az életet, amit majd szeretne.

2. Melyik a körzetes iskola?

Kötelező felvennie az iskolának azt a gyermeket, aki abban az utcában lakik, ami az iskola
beiskolázási körzete. Ha körzetes az iskola, akkor nem tagadhatja meg a gyermek
átvételét.
Ha nem körzetes, akkor megtagadhatja, de csak akkor, ha
a) nincs férőhely: ezt le lehet ellenőrizni: a tankerületnek vagy az iskolának küldött
adatigényléssel, mert közérdekű adat, hogy az iskolának mekkora a férőhelye és hány tanulója
van.
b) a gyermek sajátos nevelési igényű, erről van szakértői véleménye és olyan jellegű tanulási
problémája van, aminek ellátására az iskola nem jogosult, mert alapító okirata kizárja: le lehet
ellenőrizni: az iskola honlapján található alapító okirat, illetve pedagógiai program
megtekintésével.
c) az általános iskolában felvételi vizsga – semmilyen indokkal – nem szervezhető.
Azonban vannak iskolák, ahol az átlagostól eltérő tantervű az oktatás, például: német két
tanítási nyelvű iskolában képesség felmérést tarthatnak; sport- és művészeti emelt szintű
oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsgát szervezhetnek;
vallásos iskolák esetében pedig a felvétel előfeltételeként kiköthetik valamely vallás,
világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatják. Ezeket le lehet
ellenőrizni az iskola honlapján található pedagógiai program megtekintésével.
A beiratkozás időpontja:
Állami fenntartású iskolák esetében:
2015. április 16. (csütörtök) 8:00–19:00
2015. április 17. (péntek) 8:00–18:00
Egyházi, alapítványi, nemzetiségi iskolák esetében:
Általában az állami iskolákhoz képest hetekkel korábban, március közepén kell beiratkozni, a
beiratkozás pontos időpontjáról az iskolától lehet tájékoztatást kérni (telefonon, a honlapon,
személyesen).
Iskoláról információkat lehet szerezni:
-

interneten:


http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek oldalon megtalálhatók az iskolák
körzethatárai, azaz, hogy lakcím alapján melyik iskola a körzetes (baloldali
menü, Köznevelési intézmények körzethatárai menüpont). A Kisokos
mellékleteként megtalálják a körzethatárokat iskolák szerint.

-

az adott iskolában személyesen is érdeklődhetnek (a körzetes iskolák címe és
telefonszáma szintén szerepel a mellékletben);

-

helyi önkormányzathoz és kisebbségi önkormányzathoz szintén fordulhatnak
segítségért;

-

meg lehet kérdezni ismerős szülőket, hogy az ő gyermekeik mit tapasztaltak az adott
iskolában;

-

sok iskola tart nyílt napot, ahova várják a szülőket és gyermekeket. Ennek időpontjáról
az iskolánál lehet érdeklődni, sokszor már a tanévkezdést megelőző ősszel, tartanak
nyílt napot az óvodásoknak;

-

vannak iskolák, amelyek előkészítőt szerveznek a gyermekeknek, ezek is a
tanévkezdést megelőző évben, akár ősszel is elkezdődhetnek. Érdemes érdeklődni az
iskolában, hogy van-e lehetőség előkészítőre, javasolják-e, mert egyrészt hasznos lehet
a gyermek számára, másrészt befolyásolhatja a felvételi döntést, ha a gyermek részt
vesz a megszervezett előkészítőn.

3. Beiratkozáshoz jogszabály alapján az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
- iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.
Előfordulhat, hogy az iskola kéri még az alábbi dokumentumokat:
-

gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

-

TAJ kártyáját;

-

szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

4. Beiratkozási kérelem elbírálása
Az iskola igazgatója dönt a kérelemről írásban, a határidő a beiratkozási kérelem beadásától
számított 21 nap.
5. Az iskola döntése
a) Ha az iskola nem válaszol írásban: fellebbezés nyújtható be a válaszadásra nyitva álló
határidőtől számított 15 napon belül.
b) Ha az iskola elutasítja a kérelmet:
Ha az iskola határozatot hoz és olyan okból utasítja el a kérelmet, ami nem szerepel a 2.
pontban, például azt mondja, hogy a gyermek nem a körzetébe tartozik és ezért nem veszi át
vagy a körzetes iskola utasítja el a felvételt, akkor fellebbezés nyújtható be a Tankerülethez.
Ha az iskola a 2. pontban szereplő okból utasítja el az átvételt, és a szülő úgy gondolja, vagy
tudja, hogy az abban szereplő indok nem igaz, akkor is fellebbezhet a Tankerülethez.
6. Fellebbezés a Tankerülethez
Az iskola döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezés adható
be a Tankerülethez.
A fellebbezéshez kérje a CFCF Alapítvány segítségét: 1093 Budapest, Lónyay u. 34; Tel:
061 323-0882; e-mail: kegye.adel@cfcf.hu; www.cfcf.hu; https://www.facebook.com/cfcf.hu

