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A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és gimnázium első osztályába való
bekerülés szempontrendszere
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az iskola elsősorban a körzetébe tartozó
tanulókat veszi fel.
Azon osztályban, ahol német nyelvoktató nemzetiségi nevelés, oktatás folyik a
felvételnél – a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 51. § (6) bekezdés
értelmében – előnyben részesül, aki német nemzetiséghez tartozónak vallja
magát.
Amennyiben a törvényben meghatározott maximális létszámnál több tanuló
jelentkezik, úgy a felvehetőkről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (5)(7) bekezdése, illetve e rendelet hatálya alá nem eső tanulók estében sorsolás
útján történik a döntés. Amennyiben az iskolába jelentkező körzetünkbe tartozó
tanulók létszáma nem éri el a törvényben meghatározott felső határt, úgy az üres
helyeket a fenti elvek alapján töltjük fel (ha a felső határt azonos státuszú
gyerekekkel lépnénk át, abban az esetben csak közöttük tartunk sorolást).
A felvehetőség rendjét a következő sorrendben döntjük el:
1. Iskolánkba jár, vagy járt a jelentkező testvére.
2. Iskolánkban dolgozik a jelentkező egyenes ági rokona.
3. Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében
található.
4. Szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő.
5. Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől 1 km-en belül
található.
6. A jelentkező szülője iskolánk tanulója volt.
7. Akit személyes körülményei alapján az intézmény igazgatója, illetve a
Gyermekek Háza alternatív alapozó Programba való jelentkezés esetén annak
vezetője sajátos helyzetűvé nyilvánít.
Sajátos helyzetűnek ítéljük azt a tanulót, akinek szülője a sajátos helyzet
eldöntésére megfelelő indokkal kérvényt nyújtott be iskolánkba. Kiemelt
szempont számunkra az osztályok heterogenitásának biztosítása.
A hátrányos helyzetű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás
nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló.
Valamennyi esetben a második kerületi lakcímmel rendelkező tanulók előnyt
élveznek.

A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program első osztályába jelentkező
gyerekek programba kerülésének szempontjai: (A Pedagógia Programban
foglaltakkal megegyezően)
Az első osztályba kerülnek:
– Azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik érvényes szakértői
véleménnyel rendelkeznek és integrált nevelésüket a sérülésüknek
megfelelő szakértői bizottságok javasolják. (3 fő)
– A Gyermekek Háza programban dolgozó pedagógusok egyenes ági
rokonai.
Előnyt élveznek:
– A Gyermekek Háza programban tanuló (tanult) gyermekek testvérei.
– A Gyermekek Háza program pedagógiai elveinek megvalósulását segítő
szakemberek hozzátartozói.
A fennmaradó helyekre:
– Sajátos helyzetű I. státuszú gyermekek: továbbra is kiemelt szempontunk
az osztályok heterogenitásának biztosítása. Az osztályonként 3 sajátos
nevelési igényű tanuló mellett fontos a tudatosan, szakmai szempontokkal
alátámasztott osztálykialakítás (pl. sérült tanulók sajátos igényeinek
figyelembevétele, fiúlány arány, temperamentumbeli sokszínűség).
– Sajátos helyzetű II. státuszú gyermekek: A program alternatív, inkluzív
elveivel és módszereivel (integráció, szöveges értékelés, egyéni haladási
tempó, alsó tagozaton egész napos nevelés stb.) teljes mértékben
egyetértők, azt támogatók. (Szülői beszélgetések, információk alapján.)
Ha sorsolásra kerül sor, azt minden esetben a beiratkozást követő 8 munkanapon
belül az igazgatói egyeztetés után, külön értesítés szerint tartjuk.
A sorsolás nyilvános, a sorsolást az iskola igazgatója végzi. Kötelezően jelen
van az alsós igazgatóhelyettes, a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program
esetén a programvezető. Meghívást kap a szülői munkaközösség.
A sorsolás menete a következő:
A sorsolandó gyermekek nevét sorsolási urnában helyezzük el. Az urna
tartalmát a szülői munkaközösség képviselője hitelesíti. Sorsoláskor a nevek
kihúzásának sorrendje az iskolába való bekerülés esetleges sorrendjét is jelenti.
Az összes név kihúzásra kerül.
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