A felvételi – átvételi eljárás helyi szabálya
(A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános
Iskola Pedagógiai Programja tartalmazza)
Elsős tanulók felvétele:
- felvételi eljárásra a fenntartó által meghatározott időpontban kerül sor
- a felvételi eljárás rendje a fenntartó által meghatározott eljárási rend szerint történik
- a német nemzetiségi osztályba történő jelentkezés esetén elsőbbséget élvez az a
jelentkező, aki a 2.melléklet a 170/2013.(III.1.) EMMI rendelethez elnevezésű
nyomtatványon nyilatkozik a nemzetiségi hovatartozásáról
Új tanuló felvétele:
- normál tantervű osztályba való felvételre indokolt esetben kerülhet sor ( pl. költözés)
- a német nemzetiségi nyelvoktató osztályba való felvételre akkor kerülhet sor, ha a
tanuló rendelkezi olyan nyelvismerettel, amely megfelel az adott évfolyamra előírt
követelményeknek
Felvétel a napközi otthonba
-

A napközi otthonba a szülő szóbeli kérése alapján veszi fel az iskola a
gyermeket. A csoportba sorolást a napközi otthon vezetője végzi. Alapvető
szempont, hogy a lehetőség szerint az azonos évfolyamon tanulók egy napközis
csoportba kerüljenek.

Átiratkozás más iskolából
-

Az iskola magasabb évfolyamaira beiratkozó tanulók számára nincsenek speciális
feltételeink. Az átvétel előfordulhat akár tanév közben is.

-

Abban az esetben, ha a tanuló korábbi iskolájában valamely tantárgyat nem tanult,
amely a Móra iskola óratervében szerepel, osztályozó vizsgát kell tennie. A
felkészüléshez egy év „türelmi időt” kap.

Nem magyar állampolgárságú tanuló felvétele
-

A nem magyar állampolgárságú tanuló iskolába való felvételénél, a szülőnek a
gyermeket tanító szaktanárral történő konzultáció során tolmácsról gondoskodni.
A nem magyar állampolgárságú szülő és tanuló köteles az iskola Házirendjét
megismerni, ahhoz alkalmazkodni. A szülő kérése alapján a gyermek a külföldi
iskolának megfelelő évfolyamon folytathatja tanulmányait, vagy a magyar nyelv

elsajátítása céljából visszaléphet egy évfolyammal.
-

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: érvényes útlevél, letelepedési vagy
tartózkodási engedély, betegbiztosítási igazolás, a gyermek anyakönyvi kivonata és
előző bizonyítványa.

A magasabb évfolyamra lépés feltételei:
-

Második -- nyolcadik évfolyamon tanuló diák magasabb évfolyamra akkor léphet, ha
tanév végére valamennyi tantárgyból teljesíti „a továbbhaladás feltételei" c. tantervi
fejezetekben meghatározott követelményeket.

-

A követelmények teljesítését a nevelők az év közbeni tanulmányi munka, illetve
érdemjegyek alapján bírálják el. A második - nyolcadik évfolyamon a tanulónak
minden tantárgyból az „elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a
továbbhaladáshoz.

