
A Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola felvételt hirdet
leendő 1. évfolyamos tanulók részére a 2023/2024-es tanévre.

A felvételi folyamat három szakaszos, ami a szülőktől több idő és energia 
befektetést kíván meg, mint az állami iskolákban (regisztráció, játékos felvételi 
foglalkozások, személyes találkozó).
Ennek oka az, hogy nem csupán gyermekeket veszünk fel, hanem családok 
csatlakozását várjuk. Olyan családokét, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak az 
oktatásról és az iskola szerepéről gyermekük életében.

Regisztráció
A regisztrációs űrlap egy szándéknyilatkozat, ami nem jelent szerződést és 
kötelezettséget sem a Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola, sem pedig a 
jelentkező részéről.
Megkönnyíti a kapcsolatfelvételt, illetve nekünk segít tájékozódni a szülők 
motivációjáról és a gyermekekről.
Regisztrációs link:
https://forms.gle/JNewUV7hRoFuBsGs6

Játékos felvételi foglalkozás
Részleteket és időpontot a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikén 
küldünk.  Várhatóan 2023. januárban és februárban szervezzük a foglalkozásokat.
Helyszíne: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

Személyes találkozó
Utolsó lépésben személyes találkozóra hívjuk a családokat, ami egy kötetlen 
beszélgetés lesz, előzetesen egyeztetett időpontban.
Ez az alkalom nem egy hagyományos felvételi szituáció vagy vizsgahelyzet. A 
találkozó célja, hogy személyesen megismerkedhessünk egymással, illetve 
egyeztethessük a gyerekneveléssel és oktatással kapcsolatos értékeinket, 
elvárásainkat.

A találkozást követően mind az iskolának, mind a családoknak lehetősége van arra, 
hogy végleges döntést hozzanak.

https://forms.gle/JNewUV7hRoFuBsGs6


A játékos felvételi folyamatról bővebben

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az élményközpontú tanulásra, ezért a 
felvételi folyamat során is fontos számunkra, hogy jó élményekkel, új tapasztalattal 
gazdagodjanak a hozzánk látogató gyerekek. Érezzék át, hogy milyen a légkör, 
nézzék meg az iskolát, próbálják ki, hogy óvónénik helyett milyen, ha már 
tanítókkal találkoznak.
A felvételi elsődleges célja, hogy a pedagógusok a jelentkezőkből megalkossák azt 
a csapatot, akik az elkövetkező években hatékonyan, jó hangulatban tudnak majd 
tanulni - együttműködve, sok közös élményen keresztül tudást és tapasztalatokat 
gyűjteni.
A felvételi folyamat során nincs jó és rossz gyerek. Nem lesz jó vagy rossz 
eredmény, viszont nem kerülhet be mindenki. Az első osztály összeállításakor 
fontos szempont, hogy a leendő osztálytársak viselkedésben, hozzáállásban, 
képességekben passzoljanak egymáshoz, illetve egészítsék ki egymást.
A legfőbb kizáró ok az agresszió, az együttműködési képesség- és a társakkal 
szembeni tolerancia hiánya.
 
A felvételi három alkalomból áll, a gyermekeknek mindhárom foglalkozáson részt 
kell venniük. A foglalkozások külön napokon kerülnek megszervezésre, így 
összesen 4-5 órát találkoznak egymással a leendő elsősök és a pedagógusok.
Mozgás
Ezen a foglalkozáson azt figyeljük, hogy a gyermek mennyire tud figyelni, milyen a 
ritmusérzéke, együttműködő képessége és persze a mozgáskoordinációja.
Társasjáték
A társasjáték foglalkozáson a szabálykövetés, az együttműködés, a logika és a 
kitartás kerülnek fókuszba.
Alkotás
Az alkotó foglalkozás során elsősorban az eszközhasználatot, a kreativitást, a 
finommotorikát és a térérzékelést figyeljük.
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