
T á j é k o z t a t ó  
az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola  

1. osztályaiba történő beiratkozás során alkalmazandó eljárásokról 

További felvételi lehetőség, sorsolás lebonyolításának részletes szabályai1 
Felvétel, átvétel szabálya: 

Az iskola felveszi azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. 

Az iskola körzetébe tartozók felvételekor, átvételekor, osztályba sorolásakor figyelembe kell venni, 
1. hogy a hátrányos helyzetű (továbbiakban HH) tanulók száma megfeleljen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

24. § -ban megfogalmazott aránynak, 

2. az SNI tanulók aránya ne haladja meg a városi létszám egy osztályra jutó átlagát, 
3. előnyben részesül a tanuló, ha különleges helyzetéből több teljesül. 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló: 

a) testvére az adott intézmény tanulója, 

b) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található, 
c) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, 

d) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található. 

A felvételi kötelezettség teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmek teljesítése: 
1. A HH tanulók kérelmének teljesítése 

A HH tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a 

településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. 
2. A további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, 

feladatellátási helye található. 

A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi 
kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. 

Sorsolás: 

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az 
érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A HH tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás 

nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Sorsolás 

lebonyolításának szabálya: 
A sorsolás helyszíne: a tagintézmény. A sorsolás nyilvános. A gyermek szülőjét/képviselőjét a sorsolás előtt legalább 3 

nappal írásban kell értesíteni. A meghívásban szerepelnie kell a sorsolás időpontjának és a sorsolás helyszínének. A 

sorsoláskor jelen vannak a Sorsolási Bizottság tagjai: a tagintézmény vezetője vagy helyettese, a szülői szervezet vezetője 

vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető. További jelenlévők az igazgató, vagy általa megbízott személy; a gyermek szülője, 
vagy képviselője. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. A sorsolás megkezdése előtt 

ismertetésre kerül a sorsolás menete, továbbá az, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkezők száma és mennyi az 

üres férőhelyre még felvehetők száma. A kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek 
a sorsolási urnába. Az urnából a Sorsolási Bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a 

kérelmező szülő gyermekének nevét. A sorsolás addig folyik, amíg az üres hely/helyek be nem telnek. 

Az 1. osztályba történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (ez lehet az óvodai szakvélemény, a nevelési 

tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a 
szakértői bizottság szakértői véleménye), 

3. nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (az iskolában beiratkozáskor rendelkezésre áll), 

4. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (az iskolában beiratkozáskor rendelkezésre áll). Ha a jog 
gyakorlója csak az egyik szülő, vagy nevelőszülő, gondozó, gyám, akkor: a bíróság ítélete, vagy a másik szülő halotti 

anyakönyvi kivonata, vagy a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata, vagy a gyámhivatal határozata, döntése), 

kérjük továbbá, hogy hozzák magukkal: 
5. a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy nevelési tanácsadó véleményét, ha a vizsgálat a gyermek iskolába 

lépéséhez szükséges fejlettség elérésének megállapítása, vagy sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele 

miatt javasolt volt, 
6. a gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozatot, ha jogosultak a kedvezményre, 

7. a gyermekorvos vagy szakorvos véleményét, ha szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja/javasolja, 

8. halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetet igazoló határozatot, ha az fennáll, 

9. a szülő személyazonosságát igazoló igazolványát. 
Első évfolyamba történő felvétel elutasításának eljárásrendje: 

A köznevelési törvény által meghatározott maximális létszám fölött a tanulót másik tagintézménybe, intézménybe 

irányítjuk. 
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