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FELVÉTELI ELJÁRÁS  

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI 

KÖZPONT SZABÓ MAGDA TAGINTÉZMÉNYÉBE 

A Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézmény  

beiskolázási területe kiterjed Dunaújváros és környező településeire. Iskolánkba 

elsősorban a felvételi körzetbe tartozó tanulóknak biztosítunk helyet, akik 

vállalják a vallási, világnézeti elkötelezettséget. A keresztyén nevelési 

értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit várjuk iskolánkba. Informatikai 

és angol nyelvi emelt óraszámú tagozataink vannak. 

Beiskolázás első évfolyamra: 

 

1.) „Iskolanyitogató” nyílt tanítási órák az intézményben 

Szülők részére, előre kialakított rend szerint (jelentkezéssel választhatja meg az 

időpontot a szülő) 

–  Gyermekek, szülők ismerkedhetnek az iskola világával: belső terekkel, 

komplex jellegű tanórákkal a leendő tanítókkal, tanárokkal. 

- Szülőknek: Tájékoztató a BIROK Szabó Magda Tagintézményről, a 

Halásztelki Református Egyházközség által fenntartott alapfokú nevelési-

oktatási intézményről, értékrendjéről, pedagógiai programjáról. 

Bemutatkoznak a leendő tanítók. 

2.) Beíratási szándéknyilatkozat beadása (személyesen vagy online) 

3.) Beszélgetés a családokkal az előre kialakított rend szerint 

     A beszélgetésre hozzák magukkal: 

-a gyermek fejlődésével kapcsolatos minden írásban keletkezett előzményt 

(Nevelési Tanácsadó, Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság, stb. által 

kiállított) 



 – lelkészi ajánlást, abból a gyülekezetből, ahová a család tartozik vagy szeretne 

tartozni. 

-keresztelési anyakönyvi kivonatot (ha van!) 

Beszélgetés a családi kérdőlap alapján történik, pontozás van. 

4.) Írásbeli  határozat  kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. 

5.) Beíratás BIROK Szabó Magda Tagintézménybe 

mely magába foglalja a 

o Dokumentumok bemutatását, adatlapok, nyilatkozatok leadását 

A beíratáshoz szükséges hivatalos dokumentumok: 

 a) Adatlap 

b) Személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított 

személyi   igazolvány (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat) 

c) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) 

d) a gyermek TAJ kártyája 

e) a gyermek oktatási könyve 

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

g) Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

h)nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről  

i) adatvédelmi (GDPR) nyilatkozatot 

j) nem törvényi felhatalmazáson alapuló adatkezelés 

k) Együttműködési nyilatkozat 

 

Jelentkezés felsőbb évfolyamokra: 



Szeretettel várjuk és fogadjuk azokat a gyermekeket is, akik már nem első 

osztályosok, de hitéletük formálását iskolai keretek között is igénylik. 

A belépés menete: 

1.) Kitöltött  ”Átíratási  szándéknyilatkozat” leadása  

2.)  Beszélgetés a szülőkkel, a gyermekkel (családi kérdőlap alapján) 

3.) Lelkészi ajánlás leadása  

4.) Keresztelési anyakönyvi kivonat bemutatása (ha van!) 

5.) Bizonyítvány / Ellenőrző bemutatása 

6.) A gyermek fejlődésével kapcsolatos minden írásban keletkezett 

dokumentum bemutatása (Nevelési Tanácsadó, Képességet Vizsgáló 

Szakértői Bizottság, stb. által kiállított) 

7.) A vallásos nevelés, a keresztyén értékrend, házirend elfogadása 

8.) Tájékoztatás kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. 

9.) Személyes dokumentumok bemutatása, adatlap, nyilatkozatok leadás 

10.) Befogadó nyilatkozat kiállítása 

          

A felvételről és az osztályba történő besorolásról az igazgató dönt. 

TÁJÉKOZTATÓ: 

A Dunaújvárosi Református Egyházközség lelkésze abban az esetben ad lelkészi 

ajánlást, ha a család a gyülekezet tagja, ill. aki részt vesz egy 5 alkalmas 

gyülekezeti programon. 

 

Hatályos 2018.09.01-től 

 

Farkas Márta 

tagintézmény-vezető 


