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Tájékoztatás a tanulók felvételének rendjéről 

 
A felvétel szabályai 
 
A beiratkozás menetét az Nkt. és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza.  
 
- Az iskolába beiratkozott tanulók felvételéről az intézményvezető dönt az alábbiak szerint: 
A Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki 
életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. (Az állandó lakhely, annak hiányában a 
tartózkodási hely az iskola körzetében van.) 
További szabad férőhelyek esetén az iskola a Rendelet 24. § (5)-(7) bekezdése alapján járhat el: 

Először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét köteles teljesíteni. 
Másodszor az EMMI rendeletben meghatározott különleges helyzet alapján felvételre 

kerül az a tanuló, 
a) akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  
b) akinek testvére az adott intézmény tanulója, vagy 
c) a szülő munkahelye az iskolánk körzetében található, vagy 
d) akinek lakóhelyétől az iskola 1 km-en belül található.. 

Harmadszor az intézmény által sajátos helyzetűnek minősített tanulók felvétele 
történik: 
a) a tanuló a körzeti óvodába járt, vagy 
b) szülője az intézményünkben dolgozik, 

 
A sorsolás szabályai 
 
Ha az iskola felvételi eljárás során – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján 
dönt. 
A sorsolás menete: 

A sorsolás előkészítése: 
  a) Az időpont meghatározása; 
  b) Az érintett szülők ajánlott levélben történő tájékoztatása a sorsolást megelőzően  

    legalább 7 nappal. 
  c)  A sorsolási bizottság megalakítása, a tagok értesítése. 
   Az 5 fős bizottság tagjai: – a szülői munkaközösség független tagja, 
            – az osztálytanítók, 
            – az intézményvezető, 
            – az iskolaszék képviselője.  

 d)  Technikai feltételek biztosítása (terem, nevek kinyomtatása, doboz, borítékok  
előkészítése). 

 A sorsolás lebonyolítása 
  a)  Jelenléti ív készítése a megjelentek aláírásával 
  b) A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők felkérése 
  c) A megjelentek tájékoztatása a sorsolás menetéről. A tájékoztatást az  

    intézményvezető tartja. 
  d) A sorsolásra kerülő és a tanulók nevét, születési dátumát, anyja  
                        nevét tartalmazó lapok egyenként borítékba helyezése. 
  e) A nevek kihúzása a férőhelyeknek megfelelő számban. 
  f) A felvételt nem nyert tanulók felsorolása és jegyzőkönyvezése. 
  g) A szülők tájékoztatása a további teendőkről és jogorvoslati lehetőségekről. 
  h) A jegyzőkönyv lezárása és hitelesítése. 
 A sorsolással kapcsolatos utólagos feladatok: 
  a) Határozat készítése a felvételről és az elutasításról. 
  b) A határozatok ajánlott levélben történő postázása. 
  c) A tankerületi igazgató írásban történő értesítése a sorsolás eredményéről. 


