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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete meghatározza 
az osztályok és a csoportok létszámhatárait.  
A 2012/2013. tanévben indítható első osztályok számának meghatározásához 
figyelembe kell venni az adott iskola beiskolázási körzetének iskoláskorú 
népességét és a körzethatáron kívülről várható szülői igényeket. 
Az iskoláknak a beiskolázási körzeten belül minden tanköteles tanulót el kell 
látniuk. Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. 
törvény 25.§- nak (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

 "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 hely hiány miatt tagadhatja meg. Ha az 
általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, 
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi kérelmet helyhiány miatt nem 
tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi 
kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan 
hátrányos , vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos 
helyzete indokolja." 
 

A körzethatáron kívülr ől felvett tanulót a továbbiakban az intézménynek saját  
beiskolázású tanulóként kell kezelnie. Ezért magatartási probléma esetén nem 



utasítható automatikusan a lakóhely szerinti oktatási intézménybe. 
A javaslat elkészítésénél figyelembe vettük a kimenő osztályok számát és az iskola 
adottságait. 
Az indítandó első osztályok számának meghatározása nem átruházott hatáskör, 
ezért kérjük, hogy a Tisztelt Képviselő az alábbiak szerint fogadja el 
előterjesztésünket: 
 

Iskola Indítandó osztály Osztály létszáma Bejáró gyermekek 
száma 

Újhartyán Német 
Nemzetiségi 
Általános Iskola 

1.a 
1.b 

23fő 
22fő 

5fő 
7fő 

 
 

Határozati javaslat 
 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete a közoktatási 
intézményében az alábbiak szerint engedélyezi a 2012. szeptember elsején indítható 
első osztály/ok számát: 
 

Iskola Indítandó osztály Osztály létszáma Bejáró gyermekek 
száma 

Újhartyán Német 
Nemzetiségi 
Általános Iskola 

1.a 
1.b 

23fő 
22fő 

5fő 
7fő 

 

 
 
 

Határid ő: folyamatos 
 

Felelős: Schulcz József polgármester 


