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Az iskolai felvétel és átvétel szabályai 
 
2.19. Az iskolai felvétel és átvétel helyi szabályai 
2.19.1. A Nyíregyháza Megyei Jogú Városban működő Nyíregyházi Apáczai Csere János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2011.évi CXC. törvény rendelkezései szerint 
előírt módon részt vesz a kötelező köznevelési feladatok ellátásában; fenntartója állami 
költségvetési intézmény. Az intézménynek nincs kijelölt beiskolázási körzete, a város 
közigazgatási területéről iskolázzuk be tanulóinkat. 
2.19.2. A beiratkozásnál a 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése az irányadó, kiegészül az 
emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozatával és a fenntartó által 
meghatározott feladatokkal, időpontokkal 
2.19.3 A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell 
részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 
területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az 
iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. 
 
2.19.4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
• a szülő személyi igazolványát; 
• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
 
2.19.5. Az oldalági beiskolázás kapcsán minden esetben alsó tagozaton anyanyelv, matematika 
és környezetismeret, a felső tagozaton anyanyelv, matematika és a tanult idegen nyelv 
tantárgyakból a tanuló tájékozódó elbeszélgetésen vesz részt, melynek eredményét a szülővel 
elemezve, hoz döntést az intézményvezető. A személyes elbeszélgetés időpontjáról a szülő 
értesítést kap. 
2.19.6. A tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve 
magatartás és szorgalom minősítésének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 
figyelembe vételével az iskola vezetője dönt, ha szükséges egyéni segítségnyújtással, türelmi idő 
biztosításával, esetleg évfolyamismétléssel. 
 
2.19.7. Sikeres jelentkezés esetén a további teendők a következők: 
• befogadó nyilatkozat megküldése az iskolának 
• távozási igazolás és bizonyítvány kikérése 
• tájékoztatás a diákigazolvány igénylésének menetéről 
• a távozási igazolás és a bizonyítvány bemutatásával megtörténik a beiratkozás 
• a beiratkozásról szóló hivatalos értesítés elküldése a tanuló korábbi iskolájába 
• az iskola védőnője hivatalosan átkéri az egészségügyi törzslapot 
• a francia két tanítási nyelvű osztályba a bekerülés 1. évfolyamon: 
• önkéntes 
• az osztályból esetlegesen kikerülő tanulók bármely másik saját osztályunk, vagy általános 
tantervű általános iskolában folytathatja tanulmányait, mivel a közismereti tárgyak tekintetében 
hasonlóak/ugyanazok a követelmények 
• a francia nyelvi órákon kívül az alábbi órák is francia nyelven szervezettek az 1-4. évfolyamon: 
o ének-zene – 1 ó 
o vizuális kultúra – 1 ó 
o testnevelés – 1 ó 
 

 


