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5. AZ ISKOLAI ÉLET- ÉS MUNKAREND TOVÁBBI KIEMELT SZABÁLYAI 
5.1. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése 
 
Az ének-zene emelt szintű osztályok felvételi követelményei, az alkalmassági vizsga 
menete 
 

A zenei meghallgatást előre meghirdetett időpontban két napon bonyolítja le az intéz-
mény. Az első napon 800 órától 1800 óráig, a második napon 800 órától 1300 óráig biztosít-
ja az iskola a szülőknek és a gyerekeknek a vizsgán való megjelenést. 
 

A meghallgatás egyfordulós. Egyszerre egy felvételiző vizsgázik az intézményi vezető-
ség egy tagja, a leendő osztályfőnök és az ének-zene szakos pedagógus jelenlétében. 
 

A zenei meghallgatás során vizsgált készségek, képességek: 
1. DALÉNEKLÉS: szabadon választott gyermekdal éneklése 

- hangképző szervek épségének vizsgálata, 
- élményszerű előadás, 
- tiszta intonáció. 

2. HALLÁSGYAKORLAT: 2 ütemnyi dallam visszaéneklése, adott hangról indulva 
(visszhangszerűen) 
- hangtartomány mérése, 
- tiszta intonáció, 
- pontos ritmus visszaadása, 
- megfelelő koncentráció képesség megléte. 

3. RITMUSKÉSZSÉG VIZSGÁLATA: 2 ütemnyi motívum visszahangoztatása ne-
velői minta alapján (taps, ritmushangszer) 

 

A „megfelelt” minősítés mellett osztályzattal (1-5) értékeljük a szereplés részterületeinek 
sikerességét.  
Ha a felvételiző az ének-zene alkalmassági vizsgán „nem felelt meg” minősítést kap, 
nem nyer felvételt a zenei osztályba. 
 
A zenei meghallgatás eredményéről a szülőket írásban értesítjük ki egy héten belül. 
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HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE II. 
 
5. AZ ISKOLAI ÉLET- ÉS MUNKAREND TOVÁBBI KIEMELT SZABÁLYAI 
5.1. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése 
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a kötelező felvételt biztosító iskola ki-
jelölésével kapcsolatos szabályok 
„ 24.§ (6) Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérel-
met helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás 
útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorso-
lás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nél-
kül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különle-
ges helyzete indokolja. 
(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében ta-

lálható, vagy 
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométe-

ren belül található.” 
 
Sorsolás szabályai 
A nyilvános sorsolás a beiratkozást követően, a végleges jelentkezők számának meghatá-
rozása után, az iskola valamelyik kijelölt helyiségében, valamennyi érintett meghívásával 
történik (szülő, intézményvezetés, esetleg osztálytanítók). 
Módja: Az érintett tanulók neve egyforma méretű papírlapokon kinyomtatásra kerül, me-
lyeket a nevek láthatóságát takarva, összehajtva a megjelentek előtt, ellenőrzött formában 
a sorsolási „urnába” helyezik, majd onnan keverés után kihúzásra kerül. Az eredményt a 
helyszínen közlik az érintettekkel.  
A sorsolásról jegyzőkönyv készül, melyet az intézményvezető igazgató és két jelenlévő 
szülő hitelesít.  
 
 
Kiskunfélegyháza, 2014. március 05. 
 

Makányné Óvári Éva          
  intézményvezető igazgató                              


