Az általános iskolai tanulók első osztályba való felvétele a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról általános szabályai
szerint történik.
Az első évfolyamra jelentkezők esetén a sorsolás lebonyolításának részletes szabályai
Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba
tartozók között sorsolás útján dönt a jelentkezők között. A sorsolásnál előnyben kell részesíteni azokat a
jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen (kerületben) van,
ahol az iskola székhelye található.
A sorsolásban közreműködik:
- Sorsolási bizottság tagjai: minimum 4 fő, leendő elsős tanítók, alsós munkaközösség vezetője, 1 fő
vezetőségi képviselő (igazgató vagy igazgatóhelyettes), jegyzőkönyvvezető.
A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános.
A sorsolás helyszíne:
A Kossuth Lajos Általános Iskola könyvtára.
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 vállalkozó/k, ennek
hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 dokumentumot 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.
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.
A szabályzat közzététele:
A szabályzatot az érintettekkel ismertetni kell, melynek módja:
- hirdető táblán való közzététel,
- beiratkozáskor, kérvény beadásakor való figyelemfelhívás, bemutatás,
- honlapon való közzététel.
A szülő joga és kötelezettsége különösen:
- a szülő elutasítás esetén fellebbezéssel élhet a XV. kerületi kormányhivatalhoz,
- a szülő, ha gyermeke sorsolás alapján több iskolába is felvételt nyert, a sorsolást követő három
munkanapon belül írásban nyilatkozik döntéséről. A nyilatkozattétel elmulasztása jogvesztő.
Az általános iskolai tanulók átvételének helyi szabályai
A tanulók más iskolából való átvételéről a szülő írásbeli kérelme alapján, - a bizonyítvány bemutatásával
- a tanuló tanulmányi eredményének figyelembe vételével az igazgató dönt. A két iskola tantervének
eltérése esetén az iskola igazgatója különbözeti vizsga letételét írhatja elő.

