A Julianna Iskola 2022-2023-as tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója
Iskolánkba várjuk minden olyan család gyermekét, akik keresztyéneknek vallják magukat, biblikus
értékrendet vallanak, valamelyik keresztyén gyülekezetbe járnak. Valamint minden olyan családot várunk,
akik nyitottak ezen értékek megismerésére és követésére, gyermeküket ezen értékek mentén kívánják
nevelni. A felvételnek nincs lakhelyhez kötött feltétele.
A Budapest-Fasori Református Egyházközség, mint Fenntartó döntését figyelembe véve tanévenként
2 osztály indul az első évfolyamon.
A Fenntartó által az aktuális tanévre meghatározott felvételi keretszám betöltése az alábbi szempontok
szerint történik:
A tanulói felvétel során az alábbi prioritási sorrendben, előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik
1. szülei, gondviselői a Fasori Református Gyülekezet választói joggal rendelkező tagjai;
2. óvodai nevelésük a Fasori Református Gyülekezet Csipkebokor Óvodájában történt;
3. testvére/testvérei a Csipkebokor Óvodával vagy Julianna Iskolával tanulói jogviszonyban állnak vagy
álltak;
4. szülei, gondviselői valamely református, vagy egyéb protestáns, vagy egyéb keresztyén
felekezet/gyülekezet tagjai.
Túljelentkezés esetén az Iskola várólistát képezhet, és megfelelő tanulói létszám esetén a Fenntartó
engedélye alapján új osztályt indíthat.
Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek esetében a felvétel külön szakmai elbírálás alapján történik,
figyelembe véve az Alapító Okiratban meghatározott maximális létszámot. Az SNI tanulók felvétele során a
fenti felvételi prioritási szempontrendszer érvényesítendő.
A beiskolázás folyamata első évfolyamra:
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE 34.§ (1) értelmében az óvoda és az
általános iskola előkészítő foglalkozások, szülői találkozók alkalmával tájékozódhat az intézmény iránt
érdeklődő tanulók és családjuk felekezeti hovatartozásáról, egyházi kötődésének mértékéről, hitbeli
elkötelezettségéről, érdeklődési köréről, és ezt figyelembe véve dönt a felvételről.
A törvény adta lehetőséggel élve az intézmény vezetője, egy általa kijelölt pedagógus és az intézményi
lelkész a felvételi döntés előtt ismerkedő beszélgetést folytat a jelentkező tanulóval és a szülőkkel.
Fontos időpontok a 2022/2023-as tanévre nézve:
• Jelentkezési lapok beadása folyamatos, online felületen, szükség esetén papír alapon.
• Online tájékoztató a szülők számára 2021.12.15. és 2022.01.12. Szükség esetén egyéni tájékoztatás.
• Ovi-suli program: 2022.01.26.; 02.09.; 02.23.; 03.09.
• Ismerkedő beszélgetés a szülőkkel és a gyerekekkel: március 24-25., egyéni értesítés alapján.
• Döntés és írásbeli értesítés a felvételről: 2022. április 1.
• Fellebbezés benyújtásának határideje: 2022.04.14. /későbbiekben döntéstől 14. nap/.
• Beiratkozás: az állami iskolákba való beiratkozással egy időben. Időpontja: 2022.04.21-22.
• Döntés az osztályba sorolásról: 2022. április 30. péntek
Iskolánk valamennyi évfolyamára várjuk mindazok jelentkezését, akik az itt képviselt értékek mentén
kívánják nevelni gyermekeiket.
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