ÁTVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
a 2-10. (kivétel a 7/NY nyelvi előkészítő) évfolyamokra jelentkezők számára
Iskolánk a 2019/20-as tanévben a szabad helyek függvényében szeretettel várja a 7-10. évfolyamra
átjelentkező diákokat. Az átvételi eljárás menete a következő:
1. Arra kérünk minden szülőt, hogy 2020. február 15-ig töltsék ki az iskola honlapjáról letölthető
jelentkezési lapot, valamint a jelentkező évfolyamának megfelelő szülői kérdőívet, és juttassák el azt
az iskola címére. A 9. és 10. évfolyamunkra jelentkező gyerekektől azt kérjük továbbá, hogy töltsék ki
a honlapról szintén letölthető tanulói kérdőívet. Ha a tanuló rendelkezik pedagógiai szakszolgálat
vagy szakértői bizottság által kiadott szakvéleménnyel, a jelentkezési lappal és a szülői kérdőívvel
együtt, kérjük, ezt is juttassák el címünkre.
2. Ezt követően március 4-én 9:00 órától a gyerekek egy személyes motivációs beszélgetésen
vesznek részt leendő osztályfőnökükkel, az iskolavezetés egy tagjával és – ha erre szükség van – az
iskolánkban dolgozó gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal.
3. A motivációs beszélgetés után a gyerekek a jelentkezők számának függvényében életkoruknak
megfelelő csoportokban különböző közös játékokban vesznek részt. Ezek célja, hogy a rendelkezésre
álló rövid idő alatt minél jobban megismerjük a gyerekeket, lássuk, milyen szerepet választanak a
közösségben, mely készségeik erősebbek, milyen területeken igényelnek segítséget, fejlesztést.
4. Míg a gyerekek játszanak, a szülőknek tartunk egy rövid tájékoztatót, amely során feltehetik
kérdéseiket az iskolavezetés jelen lévő tagjának.
5. Iskolánk elkötelezett a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási vagy magatartási
nehézséggel küzdő gyerekek integrálása, illetve az inkluzív nevelés iránt, így a pedagógiai
programunkban meghatározott helyek függvényében fogadunk ebbe a körbe tartozó diákokat is. A
hozzánk érkező sajátos nevelési igényű gyerekek és a már kialakult közösség sikeres egymáshoz
illeszkedésének megvalósulásához azonban rendkívül fontos a gyerekek állapotának pontos ismerete.
Ezért kiemelten fontos, hogy a szülői kérdőívet a lehető legalaposabban, az iskolára tartozó minden
fontos információt megemlítve töltsék ki, mert csak így tudunk hatékonyan segíteni mind az önök
gyerekének, mind a közösségnek.
6. Az átvételi előzetes eredményéről a megadott elérhetőségeiken március 13-ig tájékoztatjuk a
szülőket.
7. Az átvételi vizsgán megfelelt diákok két turnusban, március 23-25., illetve március 31-április 1.
között egy előre egyeztetett időpontban három próbanapot töltenek leendő osztályukban. Ezt azért
tartjuk fontosnak, mert a felvételi beszélgetés nem teremt elégséges alkalmat, hogy valóban
megismerjük egymást. A próbanapok az átvételi eljárás részét képezik, ekként az iskolába való
bekerülés feltételei. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az átvételi vizsgán és beszélgetésen való
megfelelés nem jelent automatikusan felvételt.
8. Iskolánk egyházi iskola, fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség, így kérjük, a jelentkezésnél
vegyék figyelembe, hogy az iskola tanulóinak bizonyos vallási előírásokat is be kell tartaniuk (kipa
viselése, kóser étkezés az iskolában, zsidó ünnepek közös megülése, zsinagógalátogatás, stb.), illetve,
hogy túljelentkezés esetén a zsidó származású gyerekeket, illetve azokat, akiknek a testvérei is
idejárnak, előnyben részesítjük.
9. Az iskola igazgatója a felvételi és a próbahét tapasztalatai alapján hozza meg döntését, amelyről a
szülőket a megadott elérhetőségek valamelyikén tájékoztatja 2020. április 17-ig.

10. Pozitív döntés esetén a beiratkozás időpontja: 2020. június 22.

