Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2012.(VI.19.) önkormányzati rendelete
az általános iskolai felvételnél figyelembe veendő „sajátos helyzet” meghatározásáról
Kihirdetett szöveg
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 66. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
E rendelet hatálya Balatonboglár Város Önkormányzata és Ordacsehi Község Önkormányzata
által alapított Balatonboglár-Ordacsehi Települések Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
által fenntartott általános iskolai feladatellátást biztosító közoktatási intézményekre (a
továbbiakban: közoktatási intézmény) terjed ki.
2.§
(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény)
66. § (5) bekezdése alkalmazása vonatkozásában sajátos helyzetűnek minősül az a tanköteles
tanuló, aki/akinek:
1. hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű,
2. védelembe vételét a gyámhatóság határozatban elrendelte,
3. testvére ugyanabba az iskolába jár,
4. testvére vagy szülője fogyatékos, vagy tartósan beteg.
5. a szülő munkahelye megegyezik a választott intézménnyel,
6. a szülő munkahelye az iskola felvételi körzetében van,
(2) A kérelemben fel kell tüntetni az (1) bekezdésében meghatározott sajátos helyzetet
megalapozó körülményt.
3.§
(1) A törvényi felvételi kötelezettség teljesítése után a szabad férőhelyek mértékéig az
általános iskola a sajátos helyzetű gyermeket sorsolás nélkül felveszi.
(2) A felvétel során a 2.§ (1) bekezdésben meghatározott sorrend szerint kell a tanulók
felvételi kérelmét teljesíteni.
(3) Ha az iskola valamennyi sajátos helyzetű gyermek felvételi, átvételi kérelmét nem
tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesítenie, aki a 2.§ (1) bekezdés pontjaiból több
feltételnek, azonos számú feltétel esetén több, sorrendben előrébb álló feltételnek felel meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti azonos súlyú feltételek együttes teljesülése esetén az igazgató a
közoktatási törvény 66. § (5) bekezdésében foglalt eljárási rend betartásával a jelentkezők
közül sorsolással dönt.
4.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.
(II.27.) rendelete az általános iskolai felvételnél figyelembe veendő „sajátos helyzet”
meghatározásáról.
Mészáros Miklós
polgármester
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