
Az AKG Általános Iskola felvételi tájékoztatója 2018/19-es tanévre

Általános tudnivalók

Az itt rögzített felvételi eljárás három szakaszos, hosszabb folyamat, ami a szülőktől jóval nagyobb 
idő és energia befektetést kíván meg, mint a hagyományos iskolákban. Ennek oka az, hogy nem 
gyerekeket  veszünk  fel,  hanem családok  csatlakozását  várjuk.  Olyan  családokét,  akik  hozzánk 
hasonlóan gondolkodnak az iskola szerepéről és feladatairól gyermekük életében. 
Minden induló évfolyamba 48 gyermek kerül  be,  akik évfolyamonként két  osztályban tanulnak 
tovább. A kiválasztási folyamat során évfolyamonként 32 gyermek kerül kiválasztásra, akik normál 
költségtérítési díjszabással kerülnek felvételre. A normál díj összege 13 éven keresztül havi
100 000 Ft/ hó, amely évenként 12 hónapra fizetendő. (A költségtérítési díj évenkénti változtatási 
lehetőségét  fenntartjuk,  az  infláció mértékéig.)  Évfolyamonként  10 gyermek kerül  kiválasztásra 
várólistás helyen, akik a várólistán szereplő rangsor szerint kerülhetnek be az iskolába, amennyiben 
valaki a felvettek közül eláll a szerződéskötéstől.

Évfolyamonként  16  fő  részére  alapítványi  férőhelyen,  emelt  költségtérítési  díj  mellett  tudjuk 
biztosítani a felvételt azok számára, akik a szóbeli felvételi eljárásban részt vettek, de nem kerültek 
be a normál költségtérítéses helyekre. Az emelt költségtérítési díj összege a normál havi díjon felül 
fizetendő. (Ez az elmúlt évek tapasztalatai alapján, átlagosan a dupla havi tandíjat jelentik a képzés 
idejére). Az emelt díj megfizetése többféle módon történhet: egy összegben, elosztva részletekben, 
vagy ennek vegyes formájában. A szülői  ajánlatokat a magasabb költségtérítésre, csak a szóbeli 
beszélgetés után, a meghirdetett időpontban lehet leadni az AKG Gimnázium titkárságán. A lezárt 
boríték tartalmazza a gyermek nevét, évfolyamát, amire jelentkezik, és az ajánlatot. A borítékra 
kívülre csak azt írjátok rá: Általános Iskolai ajánlat. Az ajánlatot a családok maguk döntik el, hogy 
mennyi időre, mekkora összegre, gyermekre, vagy családra teszik-e. Az ajánlattétel nem kötelező. 
Ezekre az alapítványi helyekre a szóbeli után kerülnek kiválasztásra a gyerekek, miután a 32 alap 
költségtérítéses hely betelt, vagyis akkor kerülnek a borítékok kibontásra. 

Ezekből  az  emelt  költségtérítési  díjakból  tudjuk  finanszírozni  a  szociális  alapon  kérvényezett 
költségcsökkentéseket. A költségtérítési díjak csökkentésére vonatkozó igényeket a felvételi eljárást 
követően lehet jelezni, amikor kihirdetésre került a felvettek névsora. A költségcsökkentést az AKG 
Alapítvány Ösztöndíj Bizottsága hagyja jóvá. A költségcsökkentésről szóló kérelmet amennyiben a 
családnak  továbbra  is  szüksége  van  rá,  minden  évben  újra  kell  az  ÖB-tól  kérnie.
Amennyiben  a  Bizottság  jóváhagyja  a  költségcsökkentést,  a  szülők  erről  az  alacsonyabban 
megállapított díjról kötnek szerződést.
Amennyiben a Bizottság nem ítéli  oda a támogatást,  és a családok nem tudják vállalni  a teljes 
költségtérítési díjat és elállnak a felvételtől, úgy a várólistás rangsor szerinti következő családnak 
lesz módja az iskolához csatlakozni.  Azok a szülők, akiknek gyermeke felvételt nyert az iskolába, 
polgárjogi szerződésben vállalják a költségtérítési  díj fizetését, amelyet a felvételt nyert tanulók 
kihirdetését követően 30 nappal, de még a beiratkozás előtt megkötünk. A szerződés tervezetet a 
személyes beszélgetésekkel egyidőben ismerhetik meg a családok. 
2018. szeptemberében egyszerre indítjuk el az első öt évfolyamot, majd az ezt követő években 
felmenő rendszerben folytatódik az iskola feltöltése, azaz 2019-től csak első osztályba tudunk 
felvételi helyeket hirdetni.

A Kiscelli  utcában egy 13 éves iskolát  hozunk létre, azaz az általános iskolai és a gimnáziumi 
képzés között automatikus lesz az átmenet. 



Mit kell ahhoz tenned, ha azt szeretnéd, hogy bekerülj ebbe a folyamatba?

1. Lépés: Online jelentkezés
Ez  az  oldal  2017  december  6.-án  nyílik  meg  a  honlapon,  és  lesz  idő  bőven  a  jelentkezések 
feltöltésére egészen 2018 január 15.-ig.

Ekkor lehetőséged van arra, hogy felvételi szándékodat hivatalos formában jelezd az iskola felé. 
Ebben a fordulóban a következő dolgokat kérjük tőled: 

! Töltsd ki a jelentkezési lapot!

! Mutasd be gyermekedet néhány mondatban, gondolhatsz egyfajta "Használati útmutató"-ra!

! Írj egy úgynevezett motivációs levelet, amelyben azokat a szempontokat osztod meg velünk, 
hogy miért választottad a mi iskolánkat gyermeked számára.

! Fogadd el a szülői együttműködési nyilatkozatot! 

! Töltsd fel az óvodai jellemzést, vagy az iskola által kiállított korábbi bizonyítványt (ha van), 
esetleg az e-naplóból letölthető bármilyen szöveges értékelést.

! Csatold a meglévő egészségügyi, szakértői papírokat!

! A fenti adatokat és anyagokat egy online felületre kérjük feltölteni. 

A beérkezett jelentkezési lapok és mellékletei alapján a tanítók rendszerezik az anyagokat. Egy-egy 
gyermek  anyagát  az  adott  évfolyam  leendő  tanítói  2018  január  3.-án  kezdik  feldolgozni,  és 
konszenzus alapján döntenek arról, hogy a következő  szakaszba, azaz a személyes beszélgetésre 
hívják be a családot. Évfolyamonként az ötszöröst meghaladó túljelentkezés esetén a kiválasztott 
első 180 családot hívjuk be személyes beszélgetésre.

A döntés során az alábbiak a szempontjaink:
! Előnyt  élveznek az  AKG-s  kötődéssel  rendelkező  családok (testvér,  dolgozó,  volt  diák-

szülő)

! Fontos, hogy hasonló elveket valljunk a nevelésről és arról, hogy mi az iskola feladata ma.

! Hasonlóan gondolkodunk-e arról, hogy mik a legfontosabbak a gyermek fejlesztése során az 
egyes életkori szakaszokban?

! Figyelembe vesszük a lányok és fiúk arányát.

! Mérlegeljük a szakvéleményeket.

! A  szülők  vállalják-e,  hogy  a  gyerekek  adott  esetben  a  hivatalosól  eltérő,  egyénileg 
kialakított út mentén haladnak?

! Nyitottak-e a szülők az innovatív megoldásokra?

! A szülők által leírt jellemzőket kiemelt szempontként kezeljük.

2018 Február 4-ig kapjátok meg az értesítést arról, hogy részt vesztek-e a 2. fordulóban.

2. Lépés: Személyes találkozó



2018. február 5 - 24

A következő lépésben személyes találkozóra hívjuk a családokat, ami egy kötetlen beszélgetés lesz, 
előzetesen egyeztetett  időpontban.  Ennek során egy-egy család három pedagógussal  ismerkedik 
meg. Ez az alkalom nem egy hagyományos felvételi szituáció vagy vizsgahelyzet lesz. Ide akár a 
testvéreket,  a  nagyszülőket  is  elhozhatjátok,  vagy  bárkit,  aki  a  család  életében  napi  szinten 
meghatározó szerepet  tölt  be.  Ezzel  az  a  célunk,  hogy személyesen megismerjük  azt  a  családi 
szövetet,  ami  a  gyermeket  körülveszi.  Ez  után  a  találkozás  után  mind  az  iskolának,  mind  a 
családoknak lehetősége van arra, hogy végleges döntést hozzanak. 

A szóbeli  beszélgetés  után,  kiértesítjük  azt  az  évfolyamonkénti  32  gyermeket,  akik  a  normál 
költségtérítéses helyekre nyertek felvételt. Itt lesz lehetőségetek arra, hogy ajánlatot tegyetek abban 
ez  esetben,  ha  a  gyerek  nem  került  be  a  32  férőhelyre.  Az  ajánlattétel  nem  kötelező. 
Évfolyamonként 16 főre lehet ajánlatot  tenni,  mely ajánlatot  a családok maguk döntik el,  hogy 
mennyi időre, mekkora összegre, gyermekre, vagy családra teszik-e.  Az ajánlatok rangsorolása, 
elfogadása után kiértesítjük a 16 főt a felvételről. 

3. Lépés: Szerződéskötés, beiratkozás
 
2018. április 1. előtt írásban értesítünk minden családot, akik részt vettek a felvételi beszélgetésen, 
hogy be tudnak-e iratkozni az AKG Általános Iskolába. 
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