
 

 

 

 

 

 

Tájékoztató  
a Halásztelki Református Egyházközség által fenntartott  

Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményébe történő 

beiskolázásról 

Kedves Szülők, kedves Érdeklődők! 

A Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye  a 2023/24-es 

tanévre felvételt hirdet azoknak az óvodát befejező gyerekeknek, akiket szüleik szívesen 

járatnának konzervatív elveket hirdető, nevelésközpontú, a keresztyén értékrendet képviselő 

egyházi iskolába. 

Mit jelent ez a beiratkozás rendjében? 

Mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni, hogy minden gyermeket szeretettel fogadunk az 

iskolában, ha a szülők elfogadják az iskola értékrendjét és az órarendbe épített hit- és 

erkölcstant, valamint az egyházi éneket . A BIROK Szabó Magda történő felvétel rendje a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. tv.) 31.§-án alapul, vagyis a  „nevelési-

oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, és 

ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti 

valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja,..” 

Iskolánkba elsősorban a felvételi körzetbe tartozó tanulóknak biztosítunk helye, akik 

vállalják a vallási, világnézeti elkötelezettséget. Ezután  Dunaújváros egész közigazgatási 

területén élőknek, majd a környék falvaiban élőknek, akik úgyszintén vállalják a 

világnézeti, vallási elkötelezettséget (református, evangélikus, római katolikus) . Lelkészi 

ajánlást kérünk, mely minden esetben előnyt jelent. (mellékletben letölthető). 

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal, valamelyik 

református közösséghez, vagy másik keresztyén – evangélikus, rómaikatolikus, baptista, HIT 

gyülekezete – felekezethez tartoznak; egyházi óvodába járnak.  

Várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit is, akik nem tartoznak egyházhoz, de úgy érzik, hogy az 

iskolánk által közvetített értékeket szívesen adják útravalóul. 

 Felhívom a figyelmet arra, hogy a körzet meghatározás nem érinti a szülő szabad 

iskolaválasztáshoz való jogát.  Beiratkozni a választott iskolában lehet! Amennyiben a 

választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a 

döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 

biztosító  iskola első évfolyamára. 

 

 



Iskolánkban a felvételi eljárás  folyamatos, mely azzal kezdődik, hogy lehetőséget biztosítunk a 

szülőknek, hogy nyílt nap keretein belül megismerhessék az iskolánkban folyó munkát, a leendő 

tanítókat.  Ha a szülő eldöntötte, hogy iskolánkban szeretné oktatni és neveltetni gyermekét, akkor 

kitölti és leadja a „Szándéknyilatkozatot” (mely letölthető, kitölthető a honlapon vagy kérhető a 

titkárságon). Időpont egyeztetés után  egy  beszélgetés keretein belül ismerkedünk a családdal, a 

gyermekkel. Mindezek után születik döntés a felvételről, melyet határozat formájában kap meg a 

szülő / gondviselő. Ez után lehet beiratkozni az iskolába. 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok : 

 

Be kell mutatni: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

igazolványt.(ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot) 

 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártyát), 

 a gyermek egészségügyi kiskönyvét (oltási könyvét)  

 TAJ kártya 

 

 

Le kell adni (előzetesen, folyamatosan lehet):  

 Adatlapot 

o ha van, a   sajátos nevelési igényű gyermek  vagy BTMN-es gyerekek esetében 

a Nevelési Tanácsadó vagy Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakvéleményét 

 nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan  

 nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről  

 adatvédelmi (GDPR) nyilatkozatot 

 lelkészi ajánlást (előnyt jelent, ha van!) 

 az orvosi "Adatlap a fejlődési szint megítélése 5 éves korban"   

 

A kért adatlap, nyilatkozatok letölthetők honlapunkról https://szabo-magda-reformatus-

altalanos-iskola2.cms.webnode.hu/beiskolazasi-dokumentumok/ , vagy kérhető a titkárságon. 

 

A jelentkezést követően az intézményvezető folyamatosan, de legkésőbb 2023. április 28-ig 

megküldi az érintett szülőknek a felvételről vagy elutasításról szóló határozatot.  
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