
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

az első évfolyamra jelentkezők számára 

  

Iskolánk a 2019/20-as tanévben is szeretettel várja az első évfolyamra jelentkező diákokat. A felvétel az 

alábbi módon történik. 

 

1. Arra kérünk minden szülőt, hogy 2020. január 27-ig töltsék ki az iskola honlapjáról letölthető 

jelentkezési lapot, valamint a jövendőbeli elsősök szülei számára készült szülői kérdőívet, és 

juttassák el azt az iskola címére.  

2. Ezt követően február 2-án vasárnap ÉS február 16-án vasárnap 9:00 órára meghívunk minden 

jelentkezőt egy közös iskolanyitogató játékra. Fontos, hogy a gyerekek mindkét alkalmon részt 

tudjanak venni. 

3. Az óvoda által kiállított “iskolaérettségi igazolást” legkésőbb február 16-án az iskolanyitogató 

elnevezésű program második napján szíveskedjenek leadni! 

4. A két vasárnapi alkalmon a gyerekek kis csoportokban különböző játékokban vesznek részt 

iskolánk tanítóival, gyógypedagógusaival, pszichológusaival, és gimnáziumi tanáraival. A játékok 

során a legfontosabb célunk, 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. Az iskolanyitogató tapasztalatai segítenek 

abban, hogy az optimálishoz közelítő osztályközösségeket alakíthassunk ki a két leendő elsős 

osztályban. Míg a gyerekek játszanak, a szülőknek tartunk egy rövid tájékoztatót, amely során 

feltehetik kérdéseiket az iskolavezetés jelen lévő tagjának. A második alkalommal azokat a 

szülőket, akik esetében a gyerekekkel kapcsolatban további információkra van szükségünk, 

meghívjuk egy személyes beszélgetésre is. 

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 fogadjuk az 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 minden szülőt megkérünk, hogy töltse ki a honlapról letölthető szülői 

kérdőívet is. Kiemelten fontos, hogy a 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. Ha valaki rendelkezik pedagógiai szakszolgálat vagy 

szakértői bizottság által kiadott szakvéleménnyel, azt – ha esetleg elmulasztotta leadni a 

jelentkezési lappal együtt – mindenképpen hozza magával. 

6. 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. 

7. Az iskola igazgatója az iskolanyitogató tapasztalatai alapján hozza meg döntését, amelyről a 

szülőket a megadott elérhetőségek valamelyikén tájékoztatja 2020. február 28-ig. 



8. Pozitív döntés esetén a beiratkozás időpontja: 2020. március 18-19. 8:00-18:00-ig.   


