Dorog Város Önkormányzatának 14/2007. (VI.29.) sz. rendelete a sajátos helyzet megállapításának
szabályairól az általános iskolai felvételi, átvételi eljárásban

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a sajátos helyzet megállapításának szabályairól
az általános iskolai felvételi, átvételi eljárásban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: Közokt. tv.) 66. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a Közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően
meghatározza az önkormányzati fenntartású általános iskoláiban a felvételi, átvételi eljárás során a
sajátos helyzet megállapításának szabályait. E szabályok alapján az intézmény vezetője dönt arról,
hogy mely nem adott körzethez tartozó sajátos helyzetű tanulókat veszi fel sorsolás nélkül,
amennyiben az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi,
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, de az összes jelentkezőt helyhiány miatt nem tudja felvenni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya
a) az önkormányzat által fenntartott általános iskolákra
b) az önkormányzat által fenntartott általános iskolákba jelentkező tanulókra, valamint azok törvényes
képviselőire terjed ki.
A sajátos helyzet fogalma
3. §

E rendelet alkalmazásában sajátos helyzetű az a tanuló, akinek:
a) szülője, gondviselője az adott általános iskola körzetében dolgozik;
b) akinek testvére az adott általános iskolába jár.

Eljárási szabályok
4. §

(1) A felvételi eljárás során a sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő gyermek szülőjének
vagy gondviselőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az általános iskola igazgatójánál kell benyújtani.
A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt. A gyermek felvételéről az
iskola igazgatója dönt.
(2) Abban az esetben, ha az iskola igazgatója valamennyi sajátos helyzetű tanuló felvételi, átvételi
kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesítenie, aki mindkét
megfogalmazott feltételnek megfelel. Azonos számú feltétel együttes teljesülése esetén az általános
iskola igazgatója a jelentkezők közül sorsolással dönt a Közoktatásról szóló törvény szabályai szerint.
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