Gyakori kérdések

Mit kell a beiratkozásra hozni?
A szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját
A gyermek lakcímbejelentő kártyáját, jó, ha a TAJ kártya is megvan.
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
Az óvoda által kiállított iskolaérettségi papírt Ha az óvoda szakértői bizottsághoz küldte a gyereket, a szakértői
bizottság határozatát
A nem körzeti gyerekeket is felveszik?
Iskolaérettség esetén a körzeti gyermekeket az iskola mérlegelés nélkül felveszi a beiratkozás napján. A körzeten
kívülieket is felvesszük, de erről határozatot csak a beiratkozást követő napokon lehet hivatalosan hozni.
Túljelentkezés esetén csak a szülővel történő előzetes egyeztetés után utasítjuk el, előtte sorsolást kell tartani. A
körzeten kívüliek elutasítására túljelentkezéskor leggyakrabban akkor kerül sor, ha a szakértői határozat nem
összeegyeztethető az emelt szintű nyelvoktatással, illetve ha Budapesten kívüli lakcím esetén a beutazás nem
biztosított, betelt az osztály létszám.
Természetesen más indok is lehet a felvétel elutasítására, de erről lehetőség szerint előre tájékoztatjuk az érintett
szülőket.
Az iskolaelőkészítő foglalkozásokon való részvétel feltétele-e a felvételnek?
Nem kötelező, de a gyerek érdekében jó, ha megismerkedik a leendő tanítókkal, az iskolával. Nagyobb
bátorsággal jön majd iskolába, ha részt tud venni a családi napokon, egyéb foglalkozásokon.
A foglakozásokra nem kell előzetesen jelentkezni, bármikor részt lehet venni rajta.
Hogyan kell intézni a beiratkozást, ha nem körzetis a gyerek?
Természetesen egyeztetni kell a befogadó intézménnyel, milyen esély van a felvételre? Először a kiválasztott
iskolába kell elmenni és beíratni a gyermeket, ahol a szülők kapnak egy befogadó nyilatkozatot. Ezzel a
nyilatkozattal kell elmenni a körzeti iskolába, ahol be kell jelenteni, melyik iskolába távozik a gyermek. A két iskola
felkeresésére a beiratkozás napján kell sort keríteni.
Kell-e a gyereknek is jönni a beiratkozásra?
Nem. Ettől függetlenül, ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat
neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson.
Mit tegyen a szülő, ha a beiratkozás napján nem ér rá?
Írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) is beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a
beiratkozás napján. Mindenképpen értesíteni kell az iskolát, miért nem tud eljönni a szülő.
Beiratkozhat-e a tanuló, ha nincs állandó lakcíme?
Nem. Állandó lakcímmel kell rendelkezni. Csak ennek hiányában lehet letelepedési hely, vagy ideiglenes lakcím.

A német- angol nyelvi osztályba jelentkezőknél kell-e rendelkezni nyelvi ismeretekkel?
Nem. Természetesen jó, ha lehetőségük van eljönni a gyerekeknek a nyelvi foglalkozásokra, hiszen itt
megfigyelheti a szülő a gyermekét, mennyire élvezi pl. a német nyelvi környezetet.
Kell-e felvételizni a német - angol nyelvi osztályba?
Nem, felvételi nincsen. Mivel azonban ebben az osztálytípusban a magyar órák száma csökken a nyelv előnyére,
így biztosaknak kell lennünk abban, hogy a gyermek fogja bírni a terhelést, nincs beszédhibája, egyéb
megállapított tanulási zavara. Ha biztos akar lenni a szülő abban, hogy gyermeke bírni fogja az intenzívebb
leterhelést, jelentkezhet egy szűkkörű dyslexia mérésre. Ennek tükrében pontosabb képet kaphat arról, várható-e
probléma pl az olvasás tanulásánál, mennyire tud figyelni az órákon, milyen a memóriája? Ha a standard
eredményektől túl nagy eltérés tapasztalható, a szülő eldöntheti, érdemes-e választania gyermekének ezt az
osztálytípust. Van olyan kisgyermek, akiben csak a 4. osztályra fejlődnek ki azon képességek, ami a
nyelvtanulást biztossá teszi.
A Sakkpalota programmal működő osztályban sakkozni tanulnak a gyerekek?
Nem sakkozni tanítjuk őket, hanem a sakk, mint eszköz segítségével tanítjuk gondolkodni őket. Tehát ez minden
kisgyermek számára jól jön, hiszen a logikai gondolkodást nehéz fejleszteni tanórai keretek között.
természetesen azonban ezáltal sakkozni is megtanulnak.
Mit tegyek, ha a gyermekem nem szeret pl.rajzolni, de én „művészeti” osztályba szeretném íratni?
Ebbe az osztálytípusba nemcsak azok a gyermekek jelentkezhetnek, akik művészi hajlamokkal bírnak, hanem
azok is akiknek gyengébb a motorikus készsége. Kifejezetten jót tesz az írásnak, ha minél több tevékenységet
végeznek az ujjaikkal. mellesleg, hátha megszereti a rajzolást vagy az éneket.
Ha művészeti osztályba kerül a gyermekem, muszáj szerepelnie?
Akik ebbe az osztálytípusba járnak, valószínűleg többet képviselik iskolánkat művészeti tevékenységükkel.
Azonban nem kötelező a szereplés, ha a gyermeknek nincs hozzá kedve.

Ha van még olyan kérdése, amire itt nem kapott választ, várom jelentkezésüket a következő email
címen: d_agnes@szechenyi-bp10.sulinet.hu ( Dobrovitzky Ágnes igh.)
Várunk minden érdeklődő szülőt és az iskolára kíváncsi kisgyermeket!
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