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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
az első évfolyamra jelentkezők számára
Iskolánk a 2021/2022-es tanévben is szeretettel várja az első évfolyamra jelentkező diákokat!
A felvétel az alábbi módon történik:
Az iskolánkba való jelentkezés legelső lépése a honlapunkról (www.scheiber.hu letölthető jelentkezési lap,
szülői kérdőív és tanulói kérdőív pontos, részletes és olvasható kitöltése, majd azok határidőre való
eljuttatása.
2. Arra kérünk minden szülőt, hogy 2021. március 1-ig juttassák el hozzánk (személyesen az iskola portaszolgálatára:
Budapest, XIV. Laky Adolf u. 38-40., postán a 1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40. címre, szkennelve a
scheiber@scheiber.hu e-mail címre) a kitöltött jelentkezési lapot a szülői kérdőívvel együtt. (Amennyiben
rendelkeznek pedagógiai szakszolgálat, vagy szakértői bizottság által írt szakvéleménnyel, azt is kérjük
mellékelni!)
3. Előreláthatólag 2021. március 7-én és 21-én 9 órai kezdéssel kerül megrendezésre az Iskolanyitogató elnevezésű
rendezvényünk, ami – számunkra sok tapasztalatot és információt adó - közös játékot takar. Fontos, hogy a gyerekek
mindkét vasárnap délelőtt részt tudjanak venni a találkozón!
4. Az Iskolanyitogatókon a gyerekek kis csoportokban különböző játékokban vesznek részt, tanítóink, tanáraink,
gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink, iskolapszichológusaink segítségével. 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 az erősebbek, mely területen igényelnek segítséget, fejlesztést? Az
Iskolanyitogató tapasztalatai segítenek abban, hogy az optimálishoz közelítő osztályközösségeket alakíthassunk ki
a két leendő első osztályban. Míg a gyerekek játszanak, a szülőknek tartunk egy rövid tájékoztatót, aminek
végeztével feltehetik kérdéseiket az iskolavezetés jelen lévő tagjának.
5. Azoknál a jelentkezőknél ahol a jelentkezési lap és a szülői kérdőív további kérdéseket vet fel, egy személyes
beszélgetésre invitáljuk a szülőket az Igazgatói irodába, Kovács Bernadett igazgatónőhöz.
6. Iskolánk elkötelezett a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő
gyerekek integrálása, illetve inkluzív nevelése iránt, így a pedagógiai programunkban meghatározott helyek
függvényében fogadjuk az ebbe a körbe tartozó diákokat is. A hozzánk érkező sajátos nevelési igényű gyerekek
esetében az egymással, és az osztály többi tagjával való zökkenőmentes együttműködés csak akkor lehetséges, ha
pontosan megismerhetjük a gyerekek állapotát. E célt szolgálja a szakvélemények leadása mellett a szülői kérdőív
alapos és átgondolt kitöltése.
7. Intézményünk egyházi iskola, fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség, ezért kérjük a jelentkezésnél vegyék
figyelembe, hogy az iskola tanulóinak bizonyos vallási előírásokat is be kell tartaniuk: kisfiúk esetében a kipa
viselése az iskolán belül, az intézményen belüli kóser étkezés szabályai, a zsidó ünnepek közös megülése,
zsinagógalátogatás, stb. Ez utóbbi a kisiskolás gyerekek esetében a szülőkre is terhet ró, mivel oda-vissza
kísérni/szállítani kell a gyereket.
8. Túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok a gyerekek, akik a Benjamin Óvodából érkeznek, akik családilag
kötődnek az intézményhez, illetve akiknek testvérei már ide járnak.
9. Az iskola igazgatója az Iskolanyitogató tapasztalatainak figyelembevételével hozza meg a döntését, amelyről a
szülők e-mailben kapnak tájékoztatást 2021. április 9-ig.
10. Pozitív döntés esetében a beiratkozás időpontja: 2021. április 14-15. 8:00-17:00 óráig
1.

A jelenleg kialakult, és a következő hónapokra várható járványügyi helyzetre való tekintettel mindennemű
változtatás jogát fenntartjuk, amely elsősorban az időpontokat érintheti, de kiterjedhet az felvételi eljárás egyéb
körülményeire is. Minderről a honlapunkon fogunk részletes tájékoztatást adni a Szülőknek. (www.scheiber.hu)

