
Iskolánkba történő rendkívüli felvételi eljárás rendje  
 

Kedves Szülők!  

Iskolánk a rendes felvételi eljárást a negyedikes és nyolcadikos fiataloknak szervezi meg. 

Azonban a család élethelyzete (pl. költözés…) és más körülmények előidézhetnek olyan 

helyzeteket, ami miatt év közben keresnek fel bennünket a szülők rendkívüli felvételi 

igényükkel. 

 

Iskolánk a következő időpontokban szervez rendkívüli felvételi eljárást:  

• augusztus vége (a javító vizsgákkal egy időben)  

• szeptember utolsó hete  

• a második félév első hete  

• júniusban a tanévzárást követően  

• sürgős esetben – lehetőségeinkhez mérten – ettől eltérő időpontban is fogadjuk a 

felvételiző diákot. 

 

Kérjük a szülőktől, hogy a következő rend szerint keressenek bennünket iskolaváltási 

szándékukkal:  

 

1. lépés 

 

Írjanak e-mailt a felveteli@vac.piarista.hu címre!  

Levelük tartalmazza az alábbi információkat:  

• A felvételiző diák neve;  

• a szülők elérhetősége (telefon, e-mail);  

• felvételiző tanuló évfolyama, ahová jelentkezik év közben;  

• Milyen nyelve(ke)t tanul (melyiket hány éve);  

• bemutatkozó levél (családi háttér, eddigi tanulmányok helye, eredményessége, a 

váltás  

• oka, a család háttere, egyházi kötődése, honnan ismeri iskolánkat…);  

• bizonyítvány az utolsó lezárt félévről befényképezve (ha ez nincs kéznél, a jegyek 

leírása a levélben is lehetséges).  

 

2. lépés 

 

A felvételi beszélgetést akkor szervezzük meg, ha van az adott évfolyamon szabad hely és a 

megküldött dokumentumokat átvizsgálva úgy döntünk, tudjuk fogadni a diákot.  A 

rendkívüli felvételiről küldünk e-mailben értesítést.  

 

3. lépés 

 

A felvételi beszélgetésre behívott diákoktól kérjük a következő dokumentumot is:  

 

 plébánosi, lelkészi ajánlás lezárt borítékban  

 az egyházhoz nem kötődők esetén „motivációs levelet” kérünk, amelyben fejtsék ki, 

miért kívánják egyházi iskolában taníttatni a gyermeket.  

 magyar irodalom és nyelvtan füzet; 

 matematika füzet;  

 hittan füzet (ha van);  

 egy kedvenc tantárgy füzet;  

 ellenőrző könyv / e-naplós nyomtatott ellenőrző; utolsó félévi bizonyítvány; 

 előre kitöltött(!) adatlapot, amit levélben küldünk el. 
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4. lépés 

A rendkívüli felvételi vizsga végén döntünk a diák felvételéről.  

 

 

A döntés a következő szempontok figyelembe vételével történik: 

  

 a megírt magyar és matematika felvételi dolgozat eredménye;  

 szóbeli ismerkedő beszélgetés (szövegértés, általános ismerkedés) tapasztalatai;  

 hittanos ismeretek, egyházhoz való kapcsolódás, nem gyakorló vallásos család ez 

irányban tett vállalásai;  

 az iskola képzési rendszeréhez való csatlakozás lehetőségeinek mérlegelése (idegen 

nyelv…) 

 

 


