Gyakran ismételt kérdések (Gy.i.k.) a beiratkozással kapcsolatban
Mikor lesz a beiratkozás?
Az időpontot az oktatásügyért felelős miniszter rendeletben jelöli meg, általában adott év áprilisának
közepére írja ki. Ez 2019-ben április 11-12-e, mindkét napon 8.00 órától 19 óráig. Felhívjuk a
figyelmüket arra, hogy a folyamatot ne hagyják az utolsó pillanatra!
A tájékoztató ITT elérhető.
Mekkora az esély a felvételre, ha nem vagyunk körzetesek?
Erre a kérdésre – lévén minden évben más és más a körzetes és körzeten kívüli jelentkezők aránya –
nem tudunk érdemben válaszolni.
Mikor derül ki, hogy a gyermekemet felvették-e a Bartók iskolába?
Pontos időpontot a beiratkozáskor adunk meg, az intézményvezető írásban értesíti a szülőt a
felvételről.
Mikor derül ki, hogy melyik első osztályba kerül?
A felvételt követő, az iskolai alapdokumentumokban meghatározott belső képességmérés eredményét
követően ad erről tájékoztatást az iskolavezetés.
Hány első osztály indul?
A tervezett első osztályok száma a jogszabályokban meghatározottaktól, a tankerület engedélyétől, és
a jelentkezők számától függ. Mindhárom évente változik, így az induló első osztályok száma is. A
2019/20-as tanévben legfeljebb két osztály indítására van tárgyi- és humánerőforrás.
Kik lesznek a tanító nénik?
A kérdésre az intézményben tartott tájékoztatón ad(t)unk választ.
Mikor lehet megnézni az iskolát?
A www.bartokiskola.hu weboldalon a „Leendő elsősöknek” menüpontban felsorolt programok
alkalmával.
Igaz, hogy felvétel érkezési sorrendben, vagy a jelentkezési lapok leadásának / online jelentkezésnek
a sorrendjében történik?
Nem igaz.
Mely terület a Bartók iskola körzete?
Iskolánk körzete megtalálható a www.bartokiskola.hu oldalon, vagy a
http://budafokteteny.hu/intezmenyek/oktatas oldalon.
Ha körzetesek vagyunk, de biztosan más iskolába iratom a gyermekem, akkor is el kell mennem a
Bartókba?
Igen, a lakhelye szerinti körzetes iskolába el kell mennie. A „másik iskola” ún. „Befogadó
nyilatkozatát” pedig – nem a beiratkozáskor! – be kell mutatni.
Van (elő)felvételi?
Nincs. Az osztályba sorolást a felvételt követően belső képességmérés (figyelem, koncentráció,
feladattudat mérése stb.) előzi meg.
Mennyibe kerülnek a tankönyvek?
A jelenleg hatályos jogszabály szerint az 1-2. évfolyamon tanulók térítésmentesen kapják a

közismereti tárgyak tankönyveit. A két tanítási képzés tankönyveivel kapcsolatban a már többször
említett, „Iskolai programok a leendő elsős szülőknek”-programok alkalmával adunk tájékoztatást.
Hamarosan az iskola környékére fogunk költözni. Ez azt jelenti, hogy automatikusan felveszik
a gyermekemet?
Az „iskola környéke” nem feltétlenül egyenlő az iskola körzetével. Van olyan utca, ami a Bartóktól
300 méterre van, mégsem tartozik iskolánk körzetébe. Ellenben olyan utca is akad, amely több mint 4
kilométerre található, mégis a Bartók a körzetes iskolája.
Év közben / tanév végén váltunk iskolát. A Bartókot néztük ki, beiratkozhatunk?
A feltételekről intézményünk Pedagógiai programjának 3.2.4-es pontjában olvashatnak ITT.
A két tanítási nyelvű képzésben valamennyi, a programban szereplő tantárgyból különbözeti vizsgát
kell tenni.
Kérjük, hogy minden ilyen esetben előzetesen e-mailben kérjenek időpontot (info@bartokiskola.hu),
majd személyesen keressék fel az Iskolát!
Az állandó lakcímem érdi, a tartózkodási címem körzetes. Ebben az esetben tanköteles korú
gyermekemet biztosan felveszik?
Ha az állandó lakcímet a tanuló és az egyik szülő esetében hatósági igazolvánnyal bizonyítják.
Az egyik gyermekem már „Bartókos”, ezt figyelembe veszik-e a felvételinél?
Ezt a szülőnek kell megadnia az adatlapkitöltés alkalmával az arra megfelelő lapon. Az. ún.
„különleges helyzetek” közöl ez az egyik.
„Különleges helyzet” figyelembevétele: 1. gyermekem szülője / testvére tartósan beteg vagy
fogyatékkal élő; 2. gyermekem testvére a Bartók iskolába jár; 3. munkáltató igazolás alapján édesapa /
édesanya munkahelye az iskola körzetében található; 4. az iskola állandó lakóhelyünktől, ennek
hiányában tartózkodási helyünktől egy kilométeren belül található.
És azt, hogy én „Bartókos” voltam?
Ez nem tartozik a „különleges helyzetek” közé.
Ha gyermekem már az óvodában is tanult angolul (pláne, ha két tanítási nyelvű óvodába járt), az
számít?
Nem számít.
Szeretném, ha gyermekem zenét tanulna, sportolna. Erre milyen lehetőségek vannak a Bartók
iskolában?
Sokéves tapasztalatunk, hogy a két tanítási nyelvű program elvárásai mellett a fenti „különórákat” az
első egy-két évben nem javasoljuk.
Művészeti tevékenység: a Nádasdy AMI tanárai a Bartók iskolába járnak ki szolfézs és zeneórákat
tartani. Az elmúlt években előfordult művészeti tárgyak: néptánc; népi ének; képzőművészet;
hangszeres zene (gitár, fuvola hegedű, gordonka, zongora).
Sport: a mindennapos testnevelés órarendbe illesztésével a korábban jellemző változatos sportkörök
hely- és időhiány miatt megszűntek. A Bartók iskolában az elmúlt években különböző foglalkozásokat
vezettek különböző külsős egyesületek, ezekre külön díjazás ellenében, 16 óra után lehet járni
(labdajáték, küzdősport, sakk, tánc). 16 óra előtt az egyetlen ilyen foglalkozás a Nádasdy AMI
néptáncórája.
Mit kell vinni a beiratkozás napján?

Az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
- a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (ami lehet óvodai
szakvélemény / járási szakértői bizottság szakértői véleménye / sajátos nevelési igényű
gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye);
- nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (az egyik szülő lakcímét igazoló hatósági
igazolvány);
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (ha a bíróság
korlátozta, vagy megvonta az egyik szülőtől a felügyeleti jogot, akkor erről a határozatot
hozni kell)
Valamennyi további szükséges nyilatkozat letölthető / letölthető lesz a www.bartokiskola.hu
oldal „Leendő elsősöknek” menüpontjából.
Milyen dokumentumokat kell vinni a beiratkozásra nem magyar / kettős állampolgárság esetén?
 A gyermek nevére kiállított lakcímkártyát
 A gyermek taj kártyáját
 A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (ez lehet: óvodai
szakvélemény, vagy nevelési tanácsadó iskolaérettségi igazolása, vagy Szakértői Bizottság szakértői
véleménye)
 Nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közös vagy egyik szülői, illetve
gyámsági felügyelet).
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén, a
fentieken kívül:
 regisztrációs igazolást (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártyát (max. 5 éves
érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási kártyát (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH
tízévente feltételek nélkül megújít; EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes.
Kettős állampolgárságú gyermekesetében szükségünk van a másik állampolgárságot igazoló
okmányra. A külföldön megkezdett tankötelezettséget a szülő az illetékes járási hivatalnak köteles
bejelenteni. Kérjük, hogy az iskolánk körzetéhez tartozó állandó lakcímmel rendelkező tanuló esetén
iskolánknak is jelezzék a külföldi iskolába történő beiratkozást.

