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A felvételi kérelmek elbírálásának szempontjai 
 

I. Normál tantervű osztály 

1. iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás 

2. az osztályba mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

 

II. Angol tantervű osztály 

1. iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás 

2. az osztályba mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

III. SNI tantervű osztály 

1. iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás 

2. a jelentkezés kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján (BNO: F70) nyújtható be (a sajátos nevelési igényt 

megállapító szakvéleményt az intézmény számára eljuttatott jelentkezési laphoz 

kell csatolni) 



 

A jelentkezés módja 
 

Az intézménybe a weboldalon megtalálható jelentkezési lapon lehet felvételi kérelmet 

benyújtani. 

A jelentkezési lapok megküldésének határideje: 2019. március 13. 

 

A jelentkezés elutasítása esetén a tanuló képviselője a döntés ellen tizenöt napon belül 

jogorvoslattal élhet az intézményfenntartó képviselőjénél: 

 

 

Az intézmény fenntartója: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

Fenntartó képviselője: Szabó Csaba oktatási igazgató 

Fenntartó címe:  1111 Budapest, Budafoki út 34/b 



 

A felvételi rangsorolás módja 
 

A felvétel során az általános iskola 1. évfolyamára jelentkezők közül előnyben részesítjük azt, 

 aki baptista oktatási intézményből érkezik, vagy baptista felekezethez tartozik, 

 

A további helyekre sorsolás nélkül felvehető 

 akinek testvére az intézmény tanulója, 

 akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő. 
 

A további tanulói helyek kiosztása az iskola vezetőségéből, pedagógusaiból, 

gyógypedagógusaiból létrehozott bizottság feladata. Ők előzetes megfigyelés és a 

rendelkezésre álló adatok, szakvélemények alapján közösen hozzák meg felvételi döntésüket. 


