Tájékoztató a felvételi, átvételi lehetőségről
Az iskola felvételi, átvételi ügyekben a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak
szerint jár el.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a
között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a
választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a
döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító
iskola első évfolyamára.
Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a
szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt
időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Ha az általános iskolai
tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, az átvételre a
felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt
létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi,
átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre
vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola
igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidőszámítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a
köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.
Az iskola első évfolyamára minden tanköteles, körzetes, iskolaérett gyerek felvételéről
az intézményvezető első fokon dönt. A körzeten kívüli gyerekek felvételéről a fenntartó által
meghatározott indítható osztályok létszámának figyelembevételével első fokon az
intézményvezető dönt.
Amennyiben helyhiány miatt az adott gyermek nem nyer felvételt és erről az
intézményvezető első fokon elutasító határozatot hoz, e határozat ellen fellebbezhet az érintett
gondviselő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szegedi Tankerületi Központ
igazgatójánál kérve az elutasítás kivizsgálását.

