
Beiskolázás a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola 

1. évfolyamára, 

a 2022/2023-as tanévre 

Tisztelt Szülők! 

Iskolánk a 2022/2023-as tanévben két osztályt indít az általános iskola első évfolyamán, osztályonként 26 tanulóval. 

Beiskolázási körzetünk Budapest közigazgatási területe. 

Iskolánk a fővárosi és a vidéki pedagógusok módszertani továbbképzésének, valamit tanár szakos egyetemi hallgatók 

módszertani képzésének bázisa. Ennek érdekében bemutatóórákat és gyakorlati foglalkozásokat tartunk más iskolák 

pedagógusainak, külföldről érkező csoportoknak, pedagógus-jelölteknek. Erre tekintettel a Fazekas diákjainak a 

megszokott, átlagos iskolai terhelésen kívüli többlet-követelményeknek kell eleget tenniük. A módszertani 

továbbképzések részeként megtartandó bemutatóórák alkalmával akár 20-30 kolléga is részt vehet a tanítási órákon, 

amelyeken az aktuális módszertani megoldások, technikák alkalmazásának szemléltetése a gyerekektől folyamatos, 

koncentrált figyelmet, érett feladattudatot, kiforrott feladattartást igényel. Iskolánkban már az alsó tagozaton is több 

tantárgyat szaktanár tanít, ezért már első osztálytól kezdve többféle pedagógushoz kell alkalmazkodniuk a 

kisiskolásoknak. 

Tapasztalataink szerint azok a gyerekek sikeresek tanulmányaikban, és azok érzik igazán jól magukat az 

intézményünkben, akik megerőltetés nélkül tudnak iskolánk követelményeihez alkalmazkodni, valamint akiket 

egészséges kíváncsiság, fokozott tudásszomj, magas szintű alkalmazkodási és együttműködési képesség és készség, 

valamint megfelelő viselkedéskultúra jellemez. Mindezek, valamint a Pedagógiai Programunk alapján a gyermekek 

számára a magyar nyelv kommunikációs szintű tudása feltétele a felvételnek, ennek hiányában a felvételi kérelmet 

elutasítjuk. 

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy az első osztályba jelentkezők száma évek óta négy-ötszörös 

túljelentkezést mutat, emiatt nem áll módunkban minden felvételi kérelemnek eleget tenni.  

Tekintettel arra, hogy semmilyen típusú felvételi eljárás (vizsga, képességmérés) nem lehet része a beiskolázási 

eljárásnak, kizárólag a szülők felelőssége eldönteni, hogy gyermekük alkalmas-e a fentiekben részletezett 

többletterhek elviselésére, a sajátos követelményekhez való alkalmazkodásra. Amennyiben a szülők úgy döntenek, 

hogy gyermekük képes megfelelni az előzőekben leírtaknak, akkor a sorsolásos kiválasztási eljárás eredményének 

függvénye az, hogy kik kerülnek az adott évben az 1. évfolyamra felvett gyermekek közé. 

Iskolánk szakmai alapdokumentumában nem szerepel a „sajátos nevelési igényű” tanulók ellátása, így SNI-s diákot 

nem vehetünk fel. 

A beiskolázásra jelentkezés feltételei 

• A 2022. augusztus 31. napjáig betöltött 6. életév (a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. § 

(2) bekezdésében foglaltak szerint). 

• Budapesti bejelentett lakhely. 

A beiskolázási eljárás lépései 

1. A jelentkezők közül a pedagógiai programban meghatározottak alapján történő sorsolásos kiválasztás 

(továbbiakban kiválasztás) feltétele a kitöltött jelentkezési lap (l. melléklet) eljuttatása az iskola titkárságára 

(postai úton megküldhető, vagy személyesen leadható az iskola portáján), legkésőbb 2022. január 14-én 16 

óráig. A jelentkezési lap honlapunkról letölthető, illetve az iskola portáján átvehető. 

2. A jelentkező gyerekeket 2022. február 11-én, 18-án és 25-én 15.00-15.45-ig „iskola előkészítő foglalkozás” 

keretében fogadjuk, az első alkalommal a foglalkozással egy időben a szülőknek tájékoztatót tartunk. A 

jelentkezési lap leadásával automatikusan jelentkezteti a szülő gyermekét a három előkészítő foglalkozásra is. A 

foglalkozások terembeosztását a portán függesztjük ki a fent megadott napokon. A harmadik foglalkozás után 

egy héten belül írásban tájékoztatjuk a szülőket, hogy javasoljuk-e gyermekének a Fazekast. Ennek tükrében a 

korábbi jelentkezés visszavonható. 



 

3. Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az előző pontban leírtakat, akkor egy alternatív 

beiskolázási eljárásrendet alkalmazunk a hatályos jogszabályok betartásával, amelyről a honlapon keresztül 

tájékoztatjuk a szülőket (törvényes képviselőket). 

4. A jelentkezők közül a pedagógiai programban meghatározottak alapján történő kiválasztásra 2022. március 18-

án, pénteken 14.30-kor kerül sor. 

Akiket várunk iskolánkba: 

Felvehetők a beiskolázási feltételeknek megfelelő gyermekek. Elsősorban azokat várjuk, akiknek nem okoz gondot 

a fent említett sajátos elvárások teljesítése. Fontos szempont, hogy iskolánk megközelítése ne jelentsen nagy 

megterhelést (a tanulónak ne kelljen túl korán kelnie, és délután a hozzátartozó a gyermek számára optimális időben 

érte tudjon jönni, legkésőbb 17 óráig).  

A két első osztályba felvehető létszám alakulása: a két osztály létszáma 26-26 fő. 

a) igazgatói hatáskörben: osztályonként 4-4 fő (például: az évismétlő; külföldi tartózkodás miatt az osztályhoz 

később csatlakozó, stb.), 

b) kedvezményezettek*, 

c) kiválasztással bekerülők (a felvehető létszám (52 fő) mínusz az a) pontban szereplő 8 fő tehát 44 fő minimum 

25%-a, azaz legalább 11 fő + 5 fiú és 5 leány tartalék). 

*A jelentkezők közül előnyt élveznek a „kedvezményezettek” (a sorrend fontos!): 

1. Alsó tagozatos (1-4.o.) diákjaink testvérei, akik a hozzánk járó gyermekkel egy háztartásban nevelkednek. 

2. Felső tagozatos (5-8.o.) és a hat évfolyamos gimnáziumi osztályokból 7. és 8. évfolyamos diákjaink testvérei, 

akik a hozzánk járó gyermekkel egy háztartásban nevelkednek. 

3. Gimnazista (9-11.o.) diákjaink testvérei, akik a hozzánk járó gyermekkel egy háztartásban nevelkednek. 

4. Azok a gyerekek, akiknek szülei közül legalább az egyik a Fazekasban érettségizett, és a gyermek az „öregdiák” 

szülővel egy háztartásban él. 

A kedvezményezettekre az alábbi eljárás vonatkozik: 

A kedvezményezett státusz érvényesítéséhez szükséges, hogy az iskola előkészítő foglalkozások alapján a tanítók 

támogató véleményt adjanak. Támogatás hiányában a gyermek csak sorsolással kerülhet be [c) pont]. 

Amennyiben a kedvezményezettek száma meghaladja az ebből a körből felvehetők számát (2×26 fős osztállyal 

számolva a 33 főt), a fenti sorszámoknak megfelelő sorrendet tartjuk be. Ha valamely kategóriában többen vannak, 

mint az adott kategóriából felvehetők, akkor a kategórián belül sorsolással döntjük el, hogy kik részesülnek a 

kedvezményben. (Például: ha az 1-3. kategóriákból minden kedvezményezett gyermek befér a felvehető létszámba, 

de az öregdiák szülők gyermekei közül csak kettőnek marad hely, és a jelentkezők száma ezt meghaladja, akkor a 4. 

kategóriába tartozók közül sorsolással választjuk ki a felvehető két gyermeket.) 

A testvérgyerekek és az „öregdiákok” gyermekeinek („kedvezményezettek”) számáról az iskola előkészítővel egy 

időben tartott tájékoztatón tudunk információt adni (a beérkezett jelentkezési lapok feldolgozását követően). 

A kettes ikrek egy lapon szerepelnek a sorsolásnál. Minden egyéb esetben egy gyermek szerepel egy lapon. 

Az adatkezelési tájékoztató honlapunkon megtekinthető. 

Sikeres beiskolázást kíván: 

 

Budapest, 2021. október 20.       dr. Erős-Honti Zsolt 

 megbízott igazgató 

 


