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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

az 5. 6. és 8. évfolyamra jelentkezők számára 
 
Iskolánk a 2021/2022-es tanévben is szeretettel várja az 5. 6. és 8. évfolyamra jelentkező diákokat! 
A leendő első évfolyamon kívül minden más évfolyamra, csak a szabad helyek függvényében tudunk felvenni 
tanulókat! 
 
A felvétel az alábbi módon lehetséges: 

1. Legelőször telefonon tájékozódjanak, kérjenek információt arra vonatkozóan, az Önök által kiválasztott 
évfolyamon van-e szabad férőhely.  
(Titkárság /Vámos-Roboz Éva iskolatitkár/ 06-1-469-0277) 

2. Kedvező válasz esetén, töltsék le honlapunkról a jelentkezési lap-csomagot, amely a Jelentkezési lapból és a 
Szülői kérdőívből áll. Mindkét dokumentumot átgondoltan és olvashatóan kérjük kitölteni, majd szkennelve a 
scheiber@scheiber.hu e-mail címre elküldeni, vagy postai úton, a 1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40. postacímre 
feladni, esetleg személyesen ugyanitt, az iskola portaszolgálatán leadni. (Amennyiben rendelkeznek pedagógiai 
szakszolgálat, vagy szakértői bizottság által írt szakvéleménnyel, azt is kérjük mellékelni!) 

3. Iskolánk elkötelezett a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő 
gyerekek integrálása, illetve az inkluzív nevelés iránt, így a pedagógiai programunkban meghatározott számban 
fogadunk ebbe a körbe tartozó diákokat is. A hozzánk érkező sajátos nevelési igényű gyerekek, és a már kialakult 
közösség sikeres egymáshoz illeszkedésének megvalósulásához azonban elengedhetetlen a gyerekek állapotának 
pontos ismerete. Ezért kiemelten fontos, hogy a szülői kérdőívet a lehető legalaposabban, az iskolára tartozó összes 
információt megemlítve töltsék ki, mert csak így tudunk hatékonyan segíteni mind az Ön gyerekének, mind a 
közösségnek a további munkában. 

4. A jelentkezési lap beérkezése után igazgatóhelyettesünk, Mártha Zsolt fogja felvenni Önökkel a kapcsolatot, és – a 
járványhelyzettől függően – vagy telefonon, vagy személyes találkozó keretében beszéli meg Önökkel a továbbiakat. 

5. A fent felsorolt évfolyamokra kizárólag próbanapok, vagy próbahét letöltése után lehetséges bekerülni.  Ezt azért 
tartjuk fontosnak, mert szükség van arra, hogy alaposan megismerhessük egymást, de egyetlen találkozás vagy 
beszélgetés erre nem ad lehetőséget. Az itt töltött napok alatt Önök és gyermekük belelátnak mindennapjainkba, mi 
pedig tapasztalatokat szerzünk, és információkhoz jutunk gyermekükkel kapcsolatban. Nem utolsósorban látjuk őt 
és az osztályt „működés közben”, illetve kiderülhet, ha valamiért „működésképtelen” lenne. 

6. A próbanapok leteltével az Igazgatóhelyettes, és minden pedagógus, aki e rövid időszak alatt találkozott 
gyermekével, egy rövid értekezleten megfogalmaznak egy javaslatot, amelyet végül az Igazgatónő hagy jóvá. A 
döntés eredményéről vagy telefonon, Mártha Zsolt igazgatóhelyettestől kapnak tájékoztatást, vagy e-mailben, az 
iskola titkárságától. 

7. Iskolánk egyházi iskola, fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség. Kérjük, hogy jelentkezéskor vegyék figyelembe, 
hogy az iskola tanulóinak bizonyos vallási előírásokat is be kell tartaniuk: fiúk esetében a kipa viselése iskolán belül 
(próbanapokon is!), az intézményen belüli kóser étkezés szabályai, a zsidó ünnepek közös megülése, 
zsinagógalátogatás, stb.   

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok a gyerekek, akik családilag kötődnek az intézményhez (itt végzett szülők 
gyerekei), már idejáró testvéreik vannak, stb. 

8. Tanulóink a 3. évfolyamban kezdik az angol nyelv, 4. évfolyamban a héber nyelv elsajátítását. Amennyiben 
gyermekük még nem tanulta ezeket a nyelveket, a felzárkóztatásról a szülőknek kell gondoskodniuk! 

9. A felvételt illető pozitív döntés esetében, a beiratkozás ideje: 2021. június 28. hétfő, 9-17 óráig. 

 

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)  
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