TÁJÉKOZTATÓ
A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLÁBA JELENTKEZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL
Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az 1/2009 (I.26.) rendeletében szabályozta az
általános iskolai jelentkezések rendjét, valamint meghatározta az önkormányzati fenntartású általános iskolák
felvételi körzeteit. Az Önkormányzat – a jogszabályok adta keretek között – minden tőle telhetőt megtesz
azért, hogy a szülők szabad iskolaválasztási jogát minél szélesebb körben biztosítsa, s azért is, hogy a XVII.
kerület általános iskoláiban folyó speciális képzésekből adódó sokszínűség megmaradhasson, e téren is
választási lehetőséget biztosítva a szülőknek és a gyermekeknek.
A rendelet lényege, hogy minden általános iskolánk felvételi körzete a XVII. kerület közigazgatási területe.
A szabályozás minden általános iskola esetében rögzíthet egy-egy (az Újlak utcai iskola esetében három)
speciális képzést (emelt szint, tagozat) nyújtó osztályt. Az intézmény a jelentkezések során a nem speciális
képzést nyújtó osztálya(i) tekintetében köteles előnyben részesíteni az iskola szűkebb környezetében
lakóhellyel (annak hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekeket, míg a speciális képzést nyújtó
osztályokba jelentkezők esetében ez a kötelezettsége nem áll fenn, itt a XVII. kerület bármely részéből
jelentkező gyermekek egyenlő elbírálás alá esnek. A rendelet szerint a XVII. kerület nem egyetlen felvételi
(beiskolázási) körzet, hanem tíz (egymást teljes mértékben átfedő), egy-egy iskolához rendelt körzet, az
említett megkötésekkel.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a tanulói jogviszony a jelentkezés alapján
történő felvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre. Ebből egyértelműen következik, hogy a
jelentkezés és az iskolai beíratás nem ugyanazt jelenti.
A jelentkezésre a beíratás tervezett időpontja előtt minden év február negyedik hetében kerül sor. A
jelentkezés írásban történik, az említett önkormányzati rendelet mellékletét képező formanyomtatványon.
Egy tanuló legfeljebb három intézményt jelölhet meg, e tekintetben külön veendő számításba egy-egy iskola
speciális képzést nyújtó osztálya illetve a többi osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). A jelentkezést
ahhoz az intézményhez kell benyújtani személyesen, amelyet a jelentkező első helyen jelölt meg. A
jelentkezéskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
¾ a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
¾ a gyermek nevére kiállított hatósági bizonyítvány (személyi lap) vagy lakcímkártya,
¾ a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
¾ az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény),
¾ ha a gyermeket a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján
kijelölt iskolába (amely a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő neveléshez-oktatáshoz szükséges
személyi-tárgyi feltételekkel rendelkezik) kell beíratni, a jelentkezéskor a szakértői javaslatot is be kell
mutatni.
A jelentkezések benyújtásához egy hét áll rendelkezésre: 2012. február 27-március 2. között.
A jelentkezéshez szükséges lap 2011. február 1-jétől valamennyi óvodában, általános iskolában, a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján és a kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodákon beszerezhető,
illetve
az
Önkormányzat
honlapjáról
(www.rakosmente.hu)
„Intézmények→Közoktatási
intézmények→Általános iskolák→Oktatási dokumentumok” címről letölthető.
Az intézményvezetők a jelentkezések alapján a felvételről csak azt követően hoznak írásba foglalt döntést,
hogy a fenntartó valamint az összes intézmény képviselője részvételével megtartandó koordinációs értekezlet
javaslatot tett valamennyi XVII. kerületi illetőségű jelentkező felvételére. E koordinációs értekezletet a
jelentkezések leadására nyitva álló határidő leteltét követő 6. vagy 7. munkanapon kell megtartani, majd ezt
követően az intézményvezetők 4 munkanapon belül meghozzák döntéseiket valamennyi jelentkező
jelentkezését illetően, és az írásba foglalt döntéseket postai úton kézbesítik az érintetteknek. Ugyanakkor
minden intézmény köteles lehetővé tenni, hogy az írásba foglalt döntést az érintett személyesen is átvehesse,
e lehetőségről a jelentkezés benyújtásakor adnak tájékoztatást.
Ezt követően a felvételről hozott jogerős döntés alapján a Budapest Főváros Önkormányzata Főjegyzője által
plakátokon is kihirdetett időpontokban történhet meg a gyermekek beíratása.

