Átiratkozási kérelmek intézése
1. Céliskola kiválasztása: hova szeretne a gyermek átiratkozni
2. Körzetes vagy nem: annak ellenőrzése az utca lista alapján, hogy a
választott iskola kötelező felvételt biztosít-e. Kötelező felvennie az iskolának azt
a gyermeket, aki abban az utcában lakik, ami az iskola beiskolázási körzete. Ha
körzetes az iskola, akkor nem tagadhatja meg a gyermek átvételét.
Ha nem körzetes, akkor megtagadhatja, de csak akkor, ha
a) nincs férőhely: ezt le lehet ellenőrizni: a tankerületnek vagy az iskolának
küldött adatigényléssel, mert közérdekű adat, hogy az iskolának mekkora a
férőhelye és hány tanulója van.
b) eltérő tantervű az oktatás: a választott iskolában pl. csak németet lehet
tanulni, míg a gyermek jelenlegi iskolájában angolt tanultak: ezt is le lehet
ellenőrizni az iskola honlapján található pedagógiai program megtekintésével.
c) a gyermek sajátos nevelési igényű, erről van szakértői véleménye és olyan
jellegű tanulási problémája van, aminek ellátására az iskola nem jogosult, mert
alapító okirata kizárja: le lehet ellenőrizni: az iskola honlapján található alapító
okirat, illetve pedagógiai program megtekintésével.

3. Átiratkozási kérelem kitöltése 2 példányban: a nyomtatványon
minden kérdésre válaszolni kell, minden kipontozott részt ki kell tölteni. Ha
nem egyértelmű valamelyik pontra a válasz, akkor a kitöltéshez segítséget kell
kérni.

4. Átiratkozási kérelem benyújtása: A kérelmet akár személyesen,
akár postai úton be lehet adni.
Személyesen: 2 példánnyal kell felkeresni az iskolát és az igazgatói
irodában/titkárságon kell személyesen az egyik példányt átadni, a másik
példányra pedig az átvétel idejét ráírni és kérni, hogy az átvevő írja alá és
pecsételje le. Ez a példány a szülőnél marad, később ezzel tudja bizonyítani,
hogy a kérelmet valóban bevitte az iskolába és hogy ez mikor történt.

A kérelem átvételhez akkor is ragaszkodni kell, ha már szóban elutasítják
helyszínen a gyerek átvételét!!
Postai úton: A kérelmet (1 példányban) ajánlott tértivevényes küldeményként
kell feladni az iskola címére.

5. Átiratkozási kérelem elbírálása
Az iskola igazgatója dönt a kérelemről, a határidő a kérelem átvételétől
számított 15 nap.

6. Az iskola döntése
a) Ha az iskola nem válaszol írásban: a 15 napos határidő lejártával
fellebbezés nyújtható be a Tankerülethez.
b) Ha az iskola elutasítja a kérelmet:
Ha az iskola határozatot hoz és olyan okból utasítja el a kérelmet, ami nem
szerepel a 2. pontban, például azt mondja, hogy a gyermek nem a körzetébe
tartozik és ezért nem veszi át, akkor fellebbezés nyújtható be a Tankerülethez.
Ha az iskola a 2. pontban szereplő okból utasítja el az átvételt, és a szülő úgy
gondolja, vagy tudja, hogy az abban szereplő indok nem igaz, akkor is
fellebbezhet a Tankerülethez.

7. Fellebbezés a Tankerülethez
Az iskola döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül
fellebbezés adható be a Tankerülethez.
A fellebbezéshez kérje a CFCF Alapítvány segítségét: 1093 Budapest, Lónyay u.
34; Tel: 061 323-0882; e-mail: kegye.adel@cfcf.hu; www.cfcf.hu;
https://www.facebook.com/cfcf.hu

