Oroszlány Város Önkormányzata
26/2008. (XI.13.) Ör. rendelete
a „sajátos helyzet” megállapításának szabályairól
az önkormányzat által fenntartott általános iskolai felvételi eljárásban
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 66. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általános
iskolai tanulók felvételével kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja a gyermek „sajátos helyzetének” meghatározása, amely alapján az általános iskolai
felvételkor az általános iskola - a közoktatási törvényben meghatározott felvételi kötelezettségének
teljesítése után - a fennmaradó helyre/helyekre sorsolás nélkül veheti fel a tanulókat.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed Oroszlány Város közigazgatási területén lévő általános iskolákra, valamint az
oda felvételi kérelemmel forduló tanköteles tanulókra.
A sajátos helyzet meghatározása
3. §
E rendelet alkalmazásában sajátos helyzetű a gyermek, ha

a)
b)
c)
d)

tartósan beteg,
egyedülálló tartósan beteg vagy fogyatékos szülő által nevelt,
gyámság alatt áll,
a tanuló szülőjének, gondviselőjének munkahelye megegyezik a választott intézménnyel.
A felvételi eljárás rendje
4. §

(1) A felvételi eljárás során a sajátos helyzet figyelembe vételét a gyermek szülőjének vagy
gondviselőjének írásban kell kérnie. A kérelmet az általános iskola igazgatójának kell benyújtani. A
kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt. A tanuló felvételéről az iskola
igazgatója dönt.
(2) Az iskolai férőhelyeknél több felvételi kérelem esetén az iskola igazgatója előnyben részesíti azt a
gyermeket, aki a 3. § a)- d) pontjaiban megfogalmazott feltételek közül legalább kettőnek megfelel.
Azonos számú feltétel együttes teljesülése esetén az iskola igazgatója a jelentkezők közül sorsolással
dönt.
(3) A 3. § alkalmazása során az a)- d) pontokban felsorolt sorrendnek megfelelően kell a tanulókat
felvenni.

Záró rendelkezés
5. §
E rendeletet 2008. december 1-én lép hatályba.
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