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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 
A nevelési-oktatási intézmények különös közzétételi listájának tartalmát 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. Rendelet (a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról) 23.§ szabályozza. 
Ez személyes adatokat nem tartalmazhat. 
 
Ennek alapján a következő adatok kerülnek Intézményünk honlapjára: 
 
Intézményi honlapon megjelenő dokumentumok: 
 

 Pedagógiai Program 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Házirend 
 Különös közzétételi lista 

 

Különös közzétételi lista tartalomjegyzéke: 

 
 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához. 

 A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 
szakképzettsége. 

 Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve. 

 Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. 

 A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként 
feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók. 

 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége. 

 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje 

 Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. 

 Iskolai tanév helyi rendje. 

 Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 

 Felvételi tájékoztató. 
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1. A pedagógusok munka– és feladatköre  

Sorsz. Név Munkakör/Feladat/Tanított 
tantárgy 

Besorolás 

1. Barnaföldi 
Anna 

informatika Gyakornok 

2. Barnaföldi 
Rebeka Sára 

tanító, néptánc, hittan Pedagógus I. 

3. Czuczor 
Beatrix 

német nyelv Pedagógus I. 

4. Dr. Lovasné 
Báder Katalin 

matematika 
matematika 
munkaközösség-vezető 

Pedagógus II. 
 

5. Hetényi Anikó intézményvezető Mesterpedagógus 

6. Hetényi Tamás intézményvezető-helyettes Mesterpedagógus 

7. Hodozsó Edit tanító Pedagógus I. 
8. Hunyadi 

Ágnes 
történelem 
magyar nyelv és irodalom 

Pedagógus II. 

9. Kiss Katalin angol nyelv Pedagógus II. 

10. Koch Józsefné angol nyelv Pedagógus II. 

11. Ladányiné 
Báder Ildikó 

matematika 
fizika 

Pedagógus I. 

12. Madarász 
Katalin 

magyar nyelv és irodalom 
dráma 

Pedagógus II. 

13. Magyar 
Eleonóra 

vizuális kultúra 
hittan 

Pedagógus II. 
 
 

14. Marsi Zoltán természettudomány 
biológia 
kémia 
földrajz 

Mesterpedagógus 

15. Máténé 
Schöninger 
Bernadett 

tanító Pedagógus I. 

16. Müllerné 
Szelman 
Borbála 

tanító 
alsó tagozatos 
munkaközösség-vezető 

Mesterpedagógus 

17. Rimayné 
Lukácsi Beáta 

testnevelés,  
sportkör 

Pedagógus II. 

18. Siposné 
BokorKatalin 

testnevelés,  
sportkör 

Pedagógus II. 

19. Szabó Gergely 
Attila 

ének-zene Pedagógus I. 

20. Szelléné 
Udvari Kitti 

tanító 
német nyelv 

Pedagógus II. 

21. Szoták Ildikó tanító Pedagógus II. 
22. Varsányi Mirtill tanító 

fejlesztő pedagógus 
Pedagógus II. 
 

23. Csicsai Éva gyógypedagógus Pedagógus II. 
 

 



SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA                                                                    
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 

 

  

  2.  A nevelő és oktató munkát segítők száma (összesen 3 fő), 
feladatköre, iskolai végzettsége, és szakképzettsége 

Gazdasági, ügyviteli 
dolgozók 

Feladatkör Végzettség, szakképzettség 

1 fő Gazdasági vezető Főiskola, egyéb szakirányú 
továbbképzések 

1 fő Iskolatitkár, gazdasági 
ügyintéző 

Középiskola, egyéb szakirányú 
továbbképzések 

Rendszergazda Feladatkör Végzettség, szakképzettség 

0,5 Rendszergazdai, informatikai 
feladatok, 

Középiskola 

Az iskolai munkát segítő további funkcionális dolgozók:  

1 fő gondnok, 3 fő takarító / konyhai dolgozó, akik a munkájuk végzéséhez szükséges 
szakképzettségekkel rendelkeznek. 
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3. a, Az országos mérés-értékelés eredményei: 2019 
 
1. Az Intézkedési terv megvalósítása a munkatervben leírtaknak megfelelően történt 

2. Matematika, szövegértés - 2018/2019.  
(zöld: Szent László Általános Iskola) 
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   b, Idegen nyelvi mérés: 2021. 

Angol és német együtt: 
 

 
 
 
Angol: 
 

 
 
 
 

81,14%

84,61%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

2020/2021.
tanév 6. évf.

2020/2021.
tanév 8. évf.

Idegen nyelvi mérési eredmények
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Német: 
 

 
 

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

Tanév 2019/2020. 2020-2021. 

Javítóvizsgát tehet 0 fő 0 fő 

  

Évismétlők száma 0 fő 0 fő 

Tanulói jogviszony 
megszűnt 

év közben: 0 fő 
év végén:  27 + 7 fő 

év közben:  5 fő 
év végén:  23 + 6 fő 

   

5. Felvételi statisztika 2020/2021. - 8. osztály 

Gimnázium Technikum (volt szakgimnázium) Szakképzőiskola 
Lónyay Utcai 
Református 
Gimnázium és 
Kollégium, Budapest 

    

Prohászka Ottokár 
Orsolyita Gimnázium. 
Győr 

    

Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium 

    

76,86%
81,70%
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Német nyelvi mérési eredmények
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Lónyay Utcai 
Református 
Gimnázium és 
Kollégium, Budapest 

    

Budaörsi Illyés Gyula 
Gimnázium 

    

Szt. Margit 
Gimnázium, 
Tatabánya 

    

Tandem Gimnázium, 
Budapest 

    

Jelky András 
Iparművészeti 
Szakgimnázium 

    

 Budapesti, I. kerületi 
Petőfi Sándor 
Gimnázium 

    

   Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, 
Technikum és Szakképző Iskola 

  

  Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  

Tatabányai Árpád 
Gimnázium 

    

 Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium és 
Szakkollégium 

    

Újbudai Széchenyi 
István Gimnázium 

    

    Tatabányai SZC Felner Jakab Technikum és 
Szakképző Iskola 

Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium, 
Gimnázium és 
Technikum 

    

Budapesti Egyetemi 
Katolikus Gimnázium 
és Kollégium 

    

Lónyay Utcai 
Református 
Gimnázium és 
Kollégium, Budapest 

    

  Tatabányi SZC Mikes Kelemen Technikum 
és Szakgimnázium 

  

  Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, 
Technikum és Szakképző Iskola 

  

030181, 0002, Móri 
Táncsics Mihály 
Gimnázium 
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 035260, Patrona 
Hungariae Áőltalános 
Iskola, 
Gimnázium.Kollégium 
és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

    

  Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, 
Technikum és Szakképző Iskola 

  

035358/0001, Szent 
Gellért Katolikus 
Általános Iskola és 
Gimnázium 

    

      

18 fő 5 fő 1 fő 
75% 21% 4%    

    
    

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, testedzési lehetőségek 

Szakkörök igénybe vételének lehetősége: 

 

Tanulói igényre lehetőséget biztosítunk különféle szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások 

indítására. Ezek tematikája, tartalma, száma tanévenként változó (az igény és a szakmai 

kompetenciák függvényében).  

Szakkörnek tekintjük az énekkar tevékenységét is.  

Lehetőséget biztosítottunk továbbá az iskola tanárai számára előkészítők vagy egyéb 

rendszeres verseny-előkészítő foglalkozások indítására is. 
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TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
2021/2022. 

 
Pedagógus Foglalkozás Oszt. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Máténé 
Schöninger 
Bernadett 

Felzárkóztatás 3.  9. óra    
Sportkör 1.   9. óra   

Tehetséggond. 3.    
A hét: 
0. óra 

B. hét: 
0. óra 

Varsányi 
Mirtil 
Mária 

Felzárkóztatás 3.   6. óra   
BTM fejlesztés 2.   4. óra   
BTM fejlesztés 3.   5. óra   
BTM fejlesztés 4.  8. óra    
BTM fejlesztés 5.  9. óra    
BTM fejlesztés 6.  7. óra    
BTM fejlesztés 7.  6. óra 7. óra   
BTM fejlesztés 8.   8. óra   

Tehetséggond. 3.    
B hét: 
0. óra 

A hét: 
0. óra 

Barnaföldi 
Rebeka 
Sára 

Felzárkóztatás 1.   6. óra   

       

Hodozsó 
Edit 

Felzárkóztatás 1.  6. óra    
Tehetséggond. 4. 7. óra     
Felzárkóztatás 4.  0. óra    

Szelléné  
Udvari 
Kitti 

Felzárkóztatás 2. 6. óra     

Tehetséggond. 2. 7. óra     

Müllerné 
Szelman 
Borbála 

Felzárkóztatás 2.    
A hét: 
0. óra 

B hét: 
0. óra 

Tehetséggond. 2.   7. óra   

Szoták 
Ildikó 

Tehetséggond. 4.  7. óra    

Felzárkóztatás 4.   7. óra   

Siposné B. 
Katalin 

Sportkör 2-4. 9. óra  0. óra 0. óra  
       

Dr. 
Lovasné 
Báder 
Katalin 

Tehetséggond. 7.   7. óra   

Felzárkóztatás 7-8.  0. óra  0. óra  

BTM fejlesztés 7-8. 0. óra  0. óra   
Tehetséggond.: 
Előkészítő (matematika) 

8.     0. óra 

Kiss 
Katalin 

Felzárkóztatás (angol) 5-7.  7. óra    

Tehetséggond. (angol) 8.    0. óra  
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Ladányiné 
Báder 
Ildikó 
 
 
 

Felzárkóztatás 
(matematika) 

5-6.  7. óra    

Felzárkóztatás 
(fizika) 

7-8.  8. óra   
 

 
Tehetséggond. 
(matematika) 

6. 
 

    0. óra 

Hunyadi 
Ágnes 

Tehetséggond.: 
Előkészítő (magyar) 

8. 
 

7. óra     

Tehetséggond. (magyar) 6-8.   7. óra   

Felzárkóztatás 6-8.     7. óra 

Táblajáték szakkör 5-8.     8-9. óra 

Könyvtár  8. óra 9. óra 8. óra   

Czuczor 
Beatrix 

Felzárkóztatás 4-8.   7. óra   

Német nyelvi szakkör 5-6. A hét: 7. óra     

Német nyelvi szakkör 7-8.  B hét: 8. óra    

Tehetséggond. (német) 5-6.  A hét: 7. óra    

Tehetséggond. (német) 7-8.  B hét: 7. óra    

Magyar 
Eleonóra 

„Kézműhely” 
szakkör 

5-8.   8-9. óra   

Rimayné 
Lukácsi 
Beáta 
 

Sport (röplabda) 5-8.  8. óra    

Sport (labdarúgás) 5-8.  9. óra    

Sport – Túra szakkör 
5-8. 

    
havonta 
szombat

Koch 
Józsefné 

Tehetséggondozás 
(matematika) 

5.    7. óra  

BTM fejlesztés 
(matematika) 

5.   5. óra   

BTM fejlesztés 
(matematika) 

6.   3. óra   

Madarász 
Katalin 

Felzárkóztatás 5-8.    7. óra  
Tehetséggond. (magyar) 5-8.  7. óra    

Tehetséggond.: 
Előkészítő (magyar) 

8. 7 óra     

Színjátszó szakkör 5-8.   7-8. óra   

Marsi 
Zoltán 

Felzárkóztatás 5-8.  8. óra    

Tehetséggond. 5-8.    8. óra  

Elsősegély szakkör 5-6.    7. óra  

Hetényi 
Tamás 

Felzárkóztatás 5. és 8.   

0. óra 
A hét: 
5. o. 
B hét: 
8. o. 
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A mindennapos testedzés lehetőségét az alábbiak szerint biztosítjuk: 

 
 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. 

§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  
Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből 
1. évfolyamon 4 órát ( +1 óra néptánc), 2-4. évfolyamon heti 3 órát (+1 óra úszás, +1 óra 
néptánc), 5-6. évfolyamon 4 órát (+1 óra néptánc)  órarendbe iktatva osztálykeretben 
szervezünk. A heti öt testnevelés órából 2 órát, szülői kérésre választható lehetőségként az 
alábbi rendben biztosítjuk: 
- a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 
tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával 

- a kötelező testnevelési órákon felül szervezett gyógytestnevelési foglalkozáson történő 
részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészség-ügyi szolgálat 
szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek. 

- az iskola által szervezett tömegsport foglalkozáson vehetnek részt. 
 Szakköri keretek között biztosítunk (tanulói igény függvényében) különféle 

labdajátékokat, floorballt, kölyök atlétikát, ping-pongot, egyéb iskolai sportköröket, 
edzéseket (ReálTanoda röplabda, Bozsik program keretében labdarúgás). 

 Heti rendszerességgel hagyományőrző foglalkozások szervezése: „apródképző” 
 Havonta ú.n. „klubnapközi” az alsó tagozatos iskolaotthonkeretei építve.  
 A téli szünetet követően (tanulói igény szerin) sítábort szervezünk diákjaink számára. 
 A nyári szünetben vízi/kerékpáros tábort szervezünk tanítványaink részére. 
 Diákjainknak a gyógytestnevelést beépítjük a testnevelés óra (végzett gyógytestnevelő 

irányításával) időkeretébe. 
 

 Összegzésképpen a mindennapi testedzés színterei, illetve megvalósítása: 

o Testnevelési órákon  
o Szervezett úszásoktatásban való részvétellel 
o Iskolaotthonos, napközis, tanuló szobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint 
o Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 
o Diáksportkör működtetésével 
o Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (pl.: röplabda) biztosítva a tanulók szervezett 

sportolási részvételét 
o Sporttáborok szervezése, sportversenyek lebonyolítása 
o „Mozdulj!” sportnap szervezése 

o Az iskola sportköre bekapcsolódik – lehetősége szerint – a Katolikus Iskolák Diák 
Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába és a városi diákolimpiai selejtezők 
programjába. 

o A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák 
Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS-
versenyekbe, a különféle iskolai kupa-küzdelmekbe. 

 
 

7. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, 
a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

 Javítóvizsga: augusztus utolsó hete  
 Osztályozó vizsga (egyéni tanrend szerint  számára):  

- január 3. hete 
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- augusztus utolsó hete  
 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a 

Helyi tanterv tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel, a vizsgán nyújtott 
teljesítmény értékelésének elvei megegyeznek a tanulók tanítási év alatti szóbeli 
feleletükre, írásbeli teljesítményükre vagy gyakorlati munkájukra vonatkozó értékelési 
elvekkel. 

 Az egyéb tanulmányok alatti, évfolyam szintű vizsgákat a Pedagógiai program 1.10 
pontja tartalmazza. 
 

8. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

 A házi feladatok adására vonatkozó szabályozást az intézmény Pedagógiai 
Programjának Helyi tanterve (2.10. pontja) tartalmazza. 
 

 Az iskolai dolgozatok szabályait az intézmény Pedagógiai Programjának Helyi tanterve 
(2. 9. pontja) tartalmazza.  

9. Iskolai tanév helyi rendje: 2021/2022. tanév 

 Az intézmény éves munkaterve és a havonként megjelenő szülő levelek tartalmazzák. 

10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók 
létszáma. 

2021/2022. tanév 
 

Sorsz. Osztály Tanulólétszám 
1. 1. osztály 31 fő + 1 fő egyéni tanrend szerint 

 
2. 2. osztály 31 fő  

 
3. 3. osztály 32 fő  

 
4. 4. osztály 30 fő  

 
5. 5. osztály 25 fő  

 
6. 6. osztály 30 fő + 1 fő egyéni tanrend szerint 

 
7. 7. osztály 26 fő + 1 fő (SNI) 

 
8. 8. osztály 27 fő 

 
 Összesen 

 
231 + 1 fő (SNI) 
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11. Felvételi tájékoztató 
 
a,  
Minden tanévben  évfolyamonként egy  osztályt indítunk.  
Első osztályba jelentkezni a „Hívogató” program keretén belül lehet.  
A részletes programot, szóróanyagot eljuttatjuk a városi, illetve a környékbeli óvodákba.  
A program (foglalkozások, nyílt órák, szülői beszélgetések, a leendő tanító nénik bemutatása) 
több időpontban, széles lehetőséget biztosít iskolánk szakmai arculatának megismeréséhez. 
A legutolsó alkalommal személyes találkozásra, beszélgetésre várjuk azokat a gyermekeket és 
szüleiket, akiket a Szent László Általános Iskolába szeretnének beíratni.  A Szent László 
Általános Iskola nem körzeti iskola, az intézménybe való felvételről az iskola igazgatója dönt.  

A felvétel során előnyt élveznek:  
 a vallásukat gyakorló, keresztény családok gyermekei (rendelkezzen keresztlevéllel), 
 ha a szülő és a gyermek elfogadják iskolánk keresztény - katolikus szellemiségét, 

értékrendjét, 
 a keresztény óvodából érkezők,  
 az óvodai hitoktatásban résztvevők,  
 akiknek testvére iskolánk (volt) tanulója, 
 azon kisgyermekek, akik az óvodai szakvélemény alapján megkezdhetik általános 

iskolai tanulmányaikat, 
 ha a szülő a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott valamely intézmény 

munkavállalója, 
 ha elfogadják az intézmény Házirendjét, Etikai kódexét, Pedagógiai programját, a Szülői 

együttműködési nyilatkozatot, és nyitottak legyenek annak megvalósításában. 
 
 
Részlet a „Hívogató” előszavából: 
 
Kedves Szülők! 
 
Gyermekük hamarosan iskolás lesz. Nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, ezért szeretnénk 
felhívni figyelmüket arra a lehetőségre, amelyet az 1996-ban újjáalapított Szent László Általános 
Iskola nyújt az itt tanuló diákok számára. 

Intézményünk az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, diákjaink létszáma 
folyamatosan növekszik, új infrastrukturális fenntartói és pályázati beruházások nyomán az oktatás 
modern lehetőségei, eszközei segítik a gyermekek ideális fejlődését. 

 
Mindennek szellemi hátterét az egyházi oktatás hagyományos erényei, valamint a tehetséggondozás, 
a felzárkóztatás és a lelki - hitbéli értékek továbbadása jelenti.  
Általános iskolánkban jól képzett, gyermekszerető, lelkes tanító nénik várják a leendő első 
osztályosokat, akik mindent megtesznek azért, hogy az óvodából az iskolába való átmenet 
zökkenőmentes legyen. 
 
Pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelv (angol vagy német) 
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emelt óraszámban történő oktatására. A tanulók későbbi előmenetelét leginkább befolyásoló két 
legfontosabb tantárgy – a matematika, ill. a magyar nyelv és irodalom – tanítását a felső 
tagozaton csoportbontásban végezzük.  
Emellett különös gondot fordítunk a művészeti nevelésre, néprajzi ismeretek átadására, népi 
kézműves tevékenységek elsajátítására, a néptánccal való ismerkedésre, néptánc tanításra.  
Az alsó tagozatosok iskolaotthonos szervezeti formában történő oktatása-nevelése is 
eredményesen segíti a gyermekek optimálisabb mentális- és személyiségfejlődését. 
 
Igyekszünk iskolánkban olyan légkört teremteni, amelyben tanulóink otthon érzik magukat, és 
ebben a családias, nyitott, őszinte légkörben könnyebben teljesíthetik a szülők, a 
pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat, és ahol a gyermekek testileg, lelkileg, 
szellemileg egészségesen fejlődnek. 
 
Engedjék meg, hogy Böjte Csaba atya gondolataival meghívjuk családjukat, hogy gyermekük 
nevelésének-növelésének közös ügyét együtt szolgálhassuk: 
„Hiszem, hogy Isten jó anyagból teremtette az embert, az ember nevelhető, és hiszem azt, hogy 
a gyerekek, fiatalok vágynak arra, hogy kibontakozzanak, a bennük lévő értékek felszínre 
jöjjenek. Ha én erre lehetőséget teremtek, a gyermek ezzel élni fog.” 
 
Szeretettel várjuk a leendő iskolásokat és szüleiket az érdekes, tartalmas   
Szent László - HÍVOGATÓ foglakozásokra, nyílt órákra!  
Iskolaválasztási döntésüket is segíti, ha rész vesznek programjainkon. 
 
 
 
Munkatársaim nevében, üdvözlettel:                                                    Hetényi Anikó, igazgató 
 
 
b, 
 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 
Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére.  

A felvételről vagy átvételről – a leendő osztályfőnök (közösségvezető), és a munkaközösség-vezető 
véleményének meghallgatása után - az iskola igazgatója dönt. 

A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az 
iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges 
elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a 
lemaradást. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, 
vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig (a felvételtől számított 2-3 hónap) 
vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak. Jelentős lemaradás esetén felzárkóztató, 
korrepetáló foglalkozásokon vesz részt a tanuló. 

Magasabb évfolyamra történő jelentkezés korábbi iskolai dokumentumok (pl. ellenőrző, 
munkafüzetek, üzenő füzet stb.) bemutatásával, valamint a Házirend és az „ETIKAI KÓDEX” valamint 
a Szülői együttműködési nyilatkozat elfogadásával történik.  

Az átvételkor figyelembe kell venni: 

- az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott esetleges 
fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket, 

- a hitoktatásban való részvételt,  
- a család egyházközséghez tartozását, 
- az osztályok létszámát,  
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- a választott / tanult idegen nyelvet, 
- a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a személyi, tárgyi feltételek meglétét, a 

fejlesztés lehetőségeinek biztosítását, 
- ezen kívül tanulmányi szempontok is érvényesíthetők.  

A jelentkezési lapon kért adatokat elutasított kérelem esetén az iskola megsemmisíti, ill. nem tartja 
nyilván (az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően). 

Elfogadott jelentkezés esetén az iskola Befogadó Nyilatkozattal előzetesen értesíti a jelentkező 
iskoláját az átvételi szándékról, melyet utólag hivatalos nyomtatványon is visszaigazol. A felvételi és 
átvételi eljárás része a leendő iskolai tanuló adatait tartalmazó tanulói adatlap kitöltése. 

Szorgalmi időszakban csak kivételesen, indokolt esetben kerülhet sor átvételre. 

Magasabb évfolyamra történő jelentkezés korábbi iskolai dokumentumok (pl. ellenőrző, 
munkafüzetek, üzenő füzet stb.) bemutatásával, valamint a Házirend és az „Etikai kódex ” 
valamint a Szülői együttműködési nyilatkozat elfogadásával történik. 
A felvételnél: 

o a hitoktatásban való részvételt, 
o a hitéletet, a magatartást, 
o a tanuló és családja életkörülményeit mérlegeljük, 
o ezen kívül tanulmányi szempontok is érvényesíthetők. 

 
Figyelembe kell venni: 

o az osztályok létszámát, 
o a tanult idegen nyelvet, 
o személyi – tárgyi feltételek meglétét (különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén) 

A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, 
vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a 
tanulónak. 
A jelentkezési lapon kért adatokat elutasított kérelem esetén az iskola megsemmisíti, ill. nem 
tartja nyilván. 
Elfogadott jelentkezés esetén az iskola Befogadó Nyilatkozattal előzetesen értesíti a jelentkező 
iskoláját az átvételi szándékról, melyet utólag hivatalos nyomtatványon is visszaigazol. A 
felvételi és átvételi eljárás része a leendő iskolai tanuló adatait tartalmazó tanulói adatlap 
kitöltése. 
Szorgalmi időszakban csak kivételesen, indokolt esetben kerülhet sor átvételre. 


