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Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján az oktatást érintő egyes törvények
módosításáról szóló T/17965 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 25 . §-ában a Kt. 66§-ának új második bekezdése az alábbaik szerint
módosul :

„(2) Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében
található (a továbbiakban : kötelező felvételt biztosító iskola) . Ha a településen több általános
iskola működik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles
tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb
huszonöt százalékban térjen el . A fenntartó a szakiskolát és a középiskolát kijelölheti kötelező
felvételt biztosító iskolának . A kijelölt iskola [30 . § (4) bek.], ha nem kötelező felvételt
biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg . A nemzeti vagy
etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a
nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és
magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell venni . Ha az
általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye, telephelye
található. E körben a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt
tagadhatja meg. [Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után
további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt . A
sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni .]"



Indokolás

A törvényjavaslat furcsa és értelmetlen bürokratizmust csempész a felvételi döntésbe . Nem
derül ki, hogy ha az érintettek nem jelennének meg a sorsoláson, az intézmény vezetése
milyen módon igazolja, hogy eljárása az előírásoknak megfelelően bonyolította le .
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