
 
 

Felvételi tájékoztató a 2021-2022. tanévre 
 
A Fürkész Innovatív Általános Iskola képzéséről a https://www.furkeszsuli.hu/ weboldalon és          
a https://docs.wixstatic.com/ugd/f1cdfc_c47700c3385e488494823fa3078efce5.pdf  
pedagógiai programban részletesen olvashatsz. A hozzájárulási összegről, az anyagiakról a          
https://www.furkeszsuli.hu/hozzajarulas oldalon részletes tájékoztatás található.  
 
2021. szeptembertől az alábbi osztályokba hirdetünk felvételt az osztályokban betölthető          
helyek erejéig 
 

1. osztály (új osztály, max. 20 fő) 
2-7. osztály (működő évfolyamokra a még be nem töltött helyekre, max. 20 fő) 

 
azzal, hogy utóbbi osztályokba a 2020-2021. tanév során is kérhető a felvétel. 
 
Tudnivalók a felvételi eljárással kapcsolatban 
A felvételi és a beiratkozás folyamata összetettebb, és hosszabb időt vesz igénybe, mint a              
hagyományos iskolákban. A felvételi eljárást szeretnénk úgy megvalósítani, hogy tekintettel          
legyünk a családok időbeosztására is, ugyanakkor a megfelelő pedagógiai, szakmai          
szempontokat is szeretnénk érvényre juttatni. Az alkalmazott szempontjaink összességében         
azt a célt szolgálják, hogy minél jobb együttműködést tudjunk kialakítani a családokkal.            
Hitünk szerint egy iskola olyan családokkal tud hosszú éveken át őszinte, bizalmas            
kapcsolatban lenni, akikkel hasonló a gondolkodása a nevelésről és az oktatásról. 
 
A 2020-2021. tanévre jelentkezők számára a felvételi menetrend a következő: 
 

1. Bepillantás az iskola életébe, beszélgetés az érdeklődőkkel. Nyílt napjaink:  
● 2020. november 10. kedd 
● 2020. december 8. kedd 
● 2021. január 12. kedd 
● 2021. február 9. kedd 

 
Nyílt napok programja: 

● 8.30- közös beszélgetés, kérdések-válaszok 
● 10.15- bemutató óra az első osztályban 

 
Egy nyílt napon kérjük a részvételt azzal, hogy természetesen akár több alkalommal            
is lehetőség van ott lenni. 

https://www.furkeszsuli.hu/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f1cdfc_c47700c3385e488494823fa3078efce5.pdf
https://www.furkeszsuli.hu/hozzajarulas


 
2. Minden nyílt napon történő személyes jelenlétet követően a szülők egy motivációs           

levél és néhány információ online jelentkezési lapon történő beküldésével jelezhetik          
szándékuk komolyságát. Ennek a jelentkezési lapnak a beküldési sorrendjét         
tekintjük jelentkezési sorrendnek, amely alapján az iskolai helyeket feltöltjük. A          
kiválasztás a családok által a jelentkezési lapokon megadott válaszok, információk          
alapján történik. Ilyen módon az érdeklődők bekerülnek egy személyes körbe,          
amelyben egy alkalommal a szülőkkel, egy alkalommal a gyermekkel és a szülőkkel            
közös beszélgetési lehetőséget kérünk. A beszélgetések időpontjait a jelentkezések         
üteme és száma alapján, valamint a pandémiás helyzethez igazodva szervezzük          
meg. 
 

3. Kölcsönös szimpátia esetén a gyermek próbanapokon vesz részt hasonló korú          
gyerekek között. A próbanapokon a szülői jelenlétet természetesnek vesszük,         
azonban kérjük a fokozatos “leválást”, hogy megismerhessük a gyermek önálló,          
szülőtől független viselkedését, személyiségét. Az iskola kérése, hogy a jelentkező          
gyermekek legalább 5 próbanapon vegyenek részt. Szintén az iskola kérése, hogy a            
gyermek előző pedagógusa (előző óvoda és előző iskola esetén is) pedagógiai           
véleményét kérhesse a beiskolázással, iskolaváltással kapcsolatban. 
 

4. Visszajelzés a felvétellel kapcsolatban. A család és az iskola azonos szándéka           
esetén a beiratkozás az oktatási és együttműködési megállapodás megkötésével         
válik véglegessé.  
FONTOS! A szerződéskötésre a családoknak egy hét áll rendelkezésére, ennek          
elmulasztása esetén elveszíthetik az iskolába történő beiratkozási lehetőséget.  

 
A felvételi döntéseket egy összetett pedagógiai szempontrendszer alapján hozzuk meg,          
szakértők bevonásával. A kiválasztás során arra összpontosítunk, hogy a         
család-gyerek-iskola együttműködés várhatóan minél sikeresebb legyen.  

 
Kiválasztási szempontjaink a következők: 

● Mennyire egyezik a család és az iskola értékrendszere, véleménye a nevelésről és            
az oktatásról? Milyen a szülők tanulásról alkotott képe? 

● Milyen a szülők bizalom fogalma? 
● Mennyire tud a család és az iskola együttműködni abban, hogy a gyermeket közösen             

támogassák önállóságának kialakításában és megélésében? 
● Az osztály közösségként jól működjön. Osztályon belül a lányok és a fiúk aránya             

megfelelő legyen. 
● Sajátos nevelési igényű gyerekeket a pedagógiai programunkban foglaltak alapján         

tudunk fogadni, szükség esetén a szakvélemények mérlegelésével. 
 

FONTOS! Ha egy évfolyamra túljelentkezés van, legfeljebb a kétszeres túljelentkezési          
létszámig veszünk fel jelentkezőket - az osztálylétszámon felül várólistára.  
 
Bp. 2020. október 13. 


