FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK, A TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE
A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola tanulója az a tanköteles gyermek, akit a gondviselője
az intézménybe beírat. Az első osztályos tanulók beíratása a Nemzeti köznevelésről szóló
törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22-23. §-a szerint történik.
A tanulói felvétel ügyében tartott sorsolás lebonyolításának részletes szabályai
Amennyiben iskolánk – a 20/2012. évi EMMI rendeletben megadott sorrend szerint – az
összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba
tartozók között sorsolás útján dönt. 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. A különleges
helyzet meghatározását a 20/2012. EMMI rendelet 24.§ (7) pontja tartalmazza.
A sorsolás lebonyolításának részletes szabályai:
 A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A
meghívásban szerepelnie kell a sorsolás időpontjának és a sorsolás
helyszínének.
A sorsolásban közreműködők:
 A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény
Szülői Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény
vezetője, vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető.
A sorsolás menete:
 A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről
jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak.
 A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről,
valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi
férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik
maradtak távol.
 Az intézmény intézményvezetőjéhez 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 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa
a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül.
 Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem
töltődnek. A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a
nevét, akiket kihúztak, ill. azoknak a nevét, akiket nem húztak ki.
Értesítési kötelezettség:
 A kérelmező szülőket az iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a
sorsolás időpontjáról, helyszínéről.
 A szülőket írásban értesítjük a sorsolás eredményéről.
 Az elutasítással kapcsolatos döntést határozatba kell foglalni. Abban fel kell
tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő
hivatkozását.

