Budaörsi 1. Számú
Általános Iskola

Az első évfolyamra
jelentkezők sorsolással
történő felvételi
szabályzata
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1. Törvényi hivatkozások


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
o 50. § (6) Az általános iskola, köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót,
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
o 51. § (1) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után
további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi
kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi kérelmekről az intézmény
pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni. (2) A további felvételi
lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt
nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak
első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni.



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
o 24.§ (5) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további
felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről
szóló tájékoztatót a helyben szokásosmódon – legalább tizenöt nappal a
felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja
előtt – nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola
székhelye vagy telephelye, feladat ellátási helye található. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek
elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található,
ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladat ellátási helye található.
o (6) Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók
között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet
benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a
házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a
sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges
helyzete indokolja.
o (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 található, vagy

2.



d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy
kilométeren belül található.

2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak be
intézményünkbe
2.1

Sorsolás nélkül felvehető a szabad helyekre, amennyiben hozzánk jelentkezett, az a
gyermek:
 aki sajátos nevelési igényű,
 szülője, testvére tartósan beteg, fogyatékkal élő,
 a testvére az iskola tanulója,
 a szülő munkahelye az iskola körzetében található,
 az iskola a lakóhelytől egy kilométeren belül található.
A jelentkezések alapján előnyben részesül, aki halmozottan hátrányos helyzetű.
Abban az esetben, ha még mindig marad hely az előbb felsoroltak felvétele után, a
jelentkezők között sorsolással választjuk ki a felvetteket.

2.2

Sorsolás
Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni,
az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
A sorsolásnál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola
székhelye van.

2.2.1 A sorsolásban közreműködik



A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános.
Sorsolási bizottság tagjai: minimum 4 fő,
o leendő első osztályos tanítók,
o alsó tagozatos (1-2. évfolyam) munkaközösség vezetője,
o 1 fő vezetőségi képviselő (igazgató vagy igazgatóhelyettes),
o jegyzőkönyvvezető.

2.2.2 A sorsolás helyszíne
A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola (2040 Budaörs, Hársfa u. 29.) könyvtári
olvasóterme.
2.2.3 A sorsolás menete



Az iskola igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a
jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába.
Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a
sorsolási bizottság egy tagja egy-egy dokumentumot kiemel, majd jól hallhatóan
3.


2.3

felolvassa a kérelmező szülő gyermeke nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre
kerül.
Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem telnek.

Értesítési kötelezettségek



A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, illetve
honlapunkon értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről.
A szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményéről.

3. A szabályzat közzététele
A szabályzatot az érintettekkel ismertetni kell, melynek módja:
 hirdető táblán való közzététel
 beiratkozáskor, kérvény beadásakor való figyelemfelhívás, bemutatás
 honlapon való közzététel.

4. A szülő joga és kötelezettsége különösen:




A szülő elutasítás esetén, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül
nyújthat be kérelmet a KLIK Budakeszi Tankerületének igazgatójához
A szülő, ha gyermeke sorsolás alapján több iskolába is felvételt nyert, a sorsolást
követő három munkanapon belül írásban nyilatkozik döntéséről.
A nyilatkozattétel elmulasztása jogvesztő.

Budapest, 2013. február 3.

.....................................
Simsik Zsuzsanna
igazgató
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