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Beiskolázási tájékoztató a 2019/20. tanévre

A jelentkezésről általában
Meggyőződésünk szerint intézményünk programja sok család számára lehet vonzó, de nem
feltétlen mindenki számára az. Így az óvoda vagy iskola választása, az intézmény, a gyerek és a
család közötti együttműködés minden fél részéről elsősorban kompatibilitási kérdés. Olyan
gyerekeket szeretnék felvenni, akik, illetve akiknek családja örömmel azonosul értékrendünkkel,
pedagógiánkkal, s az együttműködéssel kapcsolatos elvárásainkkal.
A felvételi folyamat szerves része, hogy nyílt napokat tartunk: egyet ősszel, egyet tavasszal a
központi felvételi előtt. Ezeken a napokon az érdeklődő szülők és gyerekek betekinthetnek az
iskola életébe. Órákat látogathatnak, beszélgethetnek a vezetőséggel, találkozhatnak gyerekekkel
és pedagógusokkal. A közös tájékoztatón hallhatnak az iskola zsidóságáról, pedagógia
koncepciójáról, működési elveiről és gyakorlatáról.
A nyílt nap célja, hogy a családok minél sokrétűbb benyomást és ismeretet szerezzenek
iskolánkról, eldönthessék, hogy tudnak-e azonosulni céljainkkal, értékrendünkkel, gyermekük és a
maguk számára kívánatosnak tartják-e az itteni életet.
Az óvodánk iránt érdeklődőket folyamatosan várjuk. Időpont egyeztetés után a jelentkezőknek
bemutatjuk óvodánkat, a családokat megismertetjük programunkkal.
Ha szeretné közelebbről is megismerni a Laudert, jöjjön el nyílt napunkra!
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Jelentkezés a Lauder Óvodába
A jelentkezéseket az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével folyamatosan fogadjuk.
Jelentkezési határidő: március vége.
A felvételekről, elutasításokról és a további teendőkről április végéig értesítjük a családokat.
Az érdeklődőket az év folyamán folyamatosan várjuk. Időpont egyeztetés után a jelentkezőknek
bemutatjuk óvodánkat, megismertetjük a szülőket programunkkal. A program elfogadása a
felvétel alapja.
A felvételről az óvoda vezetője dönt.
A döntés szempontjai:




a csoportok létszáma
a csoportok összetétele kor és nem szerint
a szülők hozzáállása az óvoda programjához.

A bejutásnál előnyt élveznek azok, akiknek testvére óvodánkba, vagy iskolánkba jár, vagy járt.
Érdeklődni Merényi Szonjánál lehet a 275 2240 telefonon, e-mail-ben az ovi@lauder.hu címen.

1121 Budapest, Budakeszi út 48. • Tel: 275-2240 • Fax: 275-2610
E-mail: javne@lauder.hu • Honlap: www.lauder.hu

LAUDER JAVNE
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA
ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Jelentkezés az elemi tagozat első osztályába
"A legfontosabb cél, hogy szeressen iskolába járni."
Dobrovitzky Katalinnak, elemi tagozatunk igazgatójának gondolatait is olvashatjátok ebben a
cikkben: Iskolát vagy tanítót válassz?
2018. november 6-án és 2019. február 27-én nyílt napot tartunk.
Ezeken a napokon az elemi tagozat iránt érdeklődő szülők és gyerekek betekinthetnek az iskola
életébe. Órákat látogathatnak, beszélgethetnek a vezetőséggel, találkozhatnak gyerekekkel és
pedagógusokkal. A közös tájékoztatón hallhatnak az iskola koncepciójáról, működési elveiről és
gyakorlatáról.
A nyílt nap célja, hogy a családok minél komplexebb benyomást és ismeretet szerezzenek
iskolánkról, eldönthessék, hogy tudnak-e azonosulni pedagógiai céljainkkal, gyermekük és a maguk
számára kívánatosnak tartják-e az itteni életet.
A 2019. február 27-i nyílt napunkra
Jelentkezés nyílt napra

február 23-án 16.00 óra után lehet regisztrálni:

Ha szeretne jelentkezni az iskolánkba, kérjük, hogy regisztráljon, és töltse ki online jelentkezési
lapunkat: Jelentkezési lap
Jelentkezési határidő: 2019. március 1.
Annak kölcsönös eldöntésére, hogy a szülő és az iskola tud-e együttműködni, a játszóház után
kerül sor. A játszóház részleteiről email-ben értesítjük a jelentkezőket.
A játszóház időpontja: 2019. március 10. vasárnap
A délelőtt célja, hogy megismerkedjünk a gyerekekkel és szüleikkel.
A gyerekek tanítóink által vezetett kiscsoportos foglalkozásokon vehetnek részt, ahol játékos,
rajzos, mozgásos feladatokat végeznek. A pedagógusok tapasztalatokat szerezhetnek a későbbi
osztályok kialakításához.
Ezzel párhuzamosan a szülőket beszélgetésre várják az iskola vezetői és néhány pedagógusa.
A felvételi döntésről a körzetes iskolák beiratkozási időpontjai előtt tájékoztatjuk a
jelentkezőket.
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Jelentkezés az elemi 2-4. évolyamaira
2018. november 6-án nyílt napot tartunk.
Ezeken a napokon az érdeklődő szülők és gyerekek betekinthetnek az iskola életébe. Órákat látogathatnak,
beszélgethetnek a vezetőséggel, találkozhatnak gyerekekkel és pedagógusokkal. A közös tájékoztatón hallhatnak az
iskola koncepciójáról, működési elveiről és gyakorlatáról.
A nyílt nap célja, hogy a családok minél komplexebb benyomást és ismeretet szerezzenek iskolánkról, eldönthessék,
hogy tudnak-e azonosulni pedagógiai céljainkkal, gyermekük és a maguk számára kívánatosnak tartják-e az itteni
életet.

Annak eldöntése, hogy a szülő és az iskola kíván-e együttműködni egy felvételi beszélgetés után
derül ki. A jelentkezőket e-mailen értesítjük a felvételi időpontjáról.
A november 6-i nyílt napunkra november 2-án 16.00 óra után lehet regisztrálni:
Jelentkezés nyílt napra
Felvételi beszélgetést csak azokra az évfolyamokra tudunk szervezni, ahol szabadul fel hely.
A később jelentkezők
A tanév során jelentkezők felvételéről rendkívüli felvételi során döntünk a szabad helyek
függvényében. Ennek időpontját személyesen egyeztetjük.
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Felvételik az 5-12. évfolyamokra
Az 5-12.évfolyamon a felvételi kizárólag a szabad/felszabaduló helyek feltöltésére irányul.

Három módja van az iskolába való felvételinek:




a tavaszi, központi felvételi időszakban (normál felvételi eljárás)
rendkívüli felvételi (a tanév közben egyéni időpontokban).
A rendkívüli felvételi díjköteles (15 000 Ft)
pótfelvételi (ingyenes), általunk meghatározott időpontban, a tanév végén, illetve
augusztus végén.

Kérjük, hogy regisztráljon, és töltse ki online jelentkezési lapunkat: Jelentkezési lap

A tavaszi, központi felvételi időszakban (normál felvételi eljárás)





A jelentkezés határideje: 2019. március 1., A szóbeli felvételi ideje: 2019. március 7-8.
Az általános iskolából érkezők (8. évfolyamosok) a Közoktatási Információs Iroda (KIFIR)
rendszerén keresztül bonyolíthatják a középiskolákba való felvételijüket. Jelentkezési
határidő: 2018. december 7. A központi jelentkezés mellett kérjük töltsék ki jelentkezési
lapunkat is.
A 11. és 12. évfolyamon csak rendkívül indokolt, egyedi elbírálást igénylő esetekben, igen
korlátozott számban van lehetőség felvételre.

Rendkívüli felvételi és pótfelvételi eljárás


A jelentkezés elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével történik. Ezután felvesszük a
kapcsolatot a családdal telefonon, email-en keresztül.

A felvételi vizsga tartalma
A felvételin arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tud a diák, illetve hogyan tudunk vele
együttműködni, mennyiben fejleszthető, milyen az értékrendje, s mindez hogyan illeszthető az
iskola, illetve a már meglévő osztályközösség értékrendjéhez, szerkezetéhez. A jelentkező tanuló
értékrendje mellet kiemelten fontos a család, a támogató-, együttműködő szülő értékrendje.
A felvételi eljárás két elemre bontható. Ezek: a felvételi vizsga és a szülőkkel folytatott beszélgetés.
A felvételi vizsga
A felvételi vizsga rövid írásbeliből (matek és magyar (valamint angol az E+-ra jelentkezőknek),
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valamint egy beszélgetésből áll. Ez utóbbi egy felvételi bizottság előtt zajlik, melynek tagjai a
leendő osztályfőnökök, mentorok.
A központi írásbeli felvételi feladatsort megírók csak beszélgetésen vesznek részt.
A szülőkkel folytatott beszélgetés
A szülőkkel folytatott beszélgetés a felvételit vezető kolléga, illetve a tagozatvezető bevonásával
történik. A beszélgetés fontos eleme a felvételinek, ezt előre közöljük a családokkal, hiszen a
szülőkkel való megfelelő együttműködés kulcsa sikerességünknek, az iskola, gyerek és szülő közötti
hatékony együttműködésnek. Tisztázandó, hogy mit vár a szülő az iskolától, és mi az, amit az iskola
tud nyújtani. Ebben az esetben is kiemelten kezelendő az iskola értékrendjének elfogadása, s a
meglévő osztály belső dinamikája.
A tanév közben felvettek esetén a felvételi beszélgetés után döntés születik a próbanapokról
(általában 3 nap). A próbanapok tapasztalata után (a felvételizővel találkozó pedagógusok és az
osztályfőnökök javaslata alapján hozzuk meg a végső döntést). A próbanapok a felvételiző
családoknak is hasznosak, mert megfontoltabban tudnak dönteni az iskolaváltásról.
Az általános iskolások a Közoktatási Információs Iroda (KIFIR) rendszerén keresztül is
bonyolíthatják a középiskolákba való felvételijüket. Ez esetben a tanuló megírja a központi írásbeli
felvételit, aminek eredményét figyelembe vesszük az elbírálásnál. A jelentkezési lapok kitöltéséhez
szükség van a választott intézmény OM kódjára, és az intézményen belül, a választott tagozat
kódjára. Kérjük, hogy ebben az esetben is töltsék ki a fenti jelentkezési lapot!

Kódszámok a KIFIR rendszerhez:
Az iskola OM kódja: 034905



A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ TANÉVRE, Nyelvi- Informatikai Tanév 9NY-re jelentkezés esetén a
tagozat kódja: 01
A NÉGYOSZTÁLYOS KÖZÉPISKOLÁBA, 9. évfolyamra jelentkezés esetén tagozat kódja: 02

A felvételivel kapcsolatos kérdéseket a felveteli@lauder.hu címre küldhetik el.
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