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Sorsolási szabályzat
Kőbányai Harmat Általános Iskola

Készült:
-

a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Ktv.) 49. § - 51. §,
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról 22.-25. § alapján.

A felvétel rendje:
Ha intézményünk a kötelező felvétel kötelezettsége után további felvételi, átvételi
kérelmeket is tud teljesíteni, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat:
-

hátrányos helyzetű tanulók (előnyben vannak a kerületiek),
sajátos nevelési igényű tanulók (ha intézményünk a kijelölt iskola),
különleges helyzetű tanulók.
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
▪ szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
▪ testvére az adott intézmény tanulója,
▪ szülőjének munkahelye (munkáltatói igazolás szükséges) az iskola
körzetében található,
▪ lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren
belül található az iskola

A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre
további felvételi kérelmeket is teljesítünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad
férőhelyek száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk.

A sorsolás időpontja:
A beiratkozást követő 2 héten belül.

A sorsolás helyszíne:
Az iskola ebédlője.

A sorsolásban közreműködők:
-

-

Sorsolási bizottság
A sorsolási bizottság tagjai: az intézmény vezetője vagy valamelyik helyettese, az
alsós munkaközösség vezetője, a diákönkormányzatot segítő tanár.
Szülők
A sorsolásban érintett gyermekek szüleit a sorsolásra meghívjuk.

A sorsolás menete:
A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül,
amit a sorsolási bizottság tagjai aláírnak.
A sorsolás megkezdése előtt a szülőket tájékoztatjuk a sorsolás menetéről, valamint arról,
hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre.
A kisorsolásra kerülő neveket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt betesszük a
sorsolási urnába. Az urnáról a sorsolási bizottság 1 tagja 1 borítékot kiemel, majd arról jól
hallhatóan felolvassa a gyermek nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez
addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem telnek.

Tájékoztatási és értesítési kötelezettség:
A esetleges sorsolás időpontjáról az érintett szülőket telefonon és e-mailben értesítjük.
A sorsolás útján felvételt nyert tanulók szüleit írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a
sorsolás eredményéről.
Az elutasítással kapcsolatos döntést határozatba foglaljuk. Abban feltüntetjük a sorsolás
eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását.
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A jogorvoslat rendje:
A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést.
(Ktv. 37.,38. és 40. §)

Szabóné Valkony Mária
Intézményvezető
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