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ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember
22-én tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: Előterjesztés a 2023/2024-es tanév iskolai felvételi körzeteinek tervezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Siófoki Tankerületi Központ a jogszabályi előírások szerint megkezdte a 2023/2024-es
tanév iskolai felvételi körzeteinek előkészítését.
A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében az iskolai felvételi
körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig
beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, ami
tartalmazza a jegyzői nyilvántartásban szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.
A Siófoki Tankerületi Központ a települési önkormányzatok véleményének beérkezése után,
azok figyelembe vételével - az EMMI rendelet alapján -, december 1. napjáig tájékoztatja a
települési önkormányzatokat, valamint az általános iskolákat a 2023/2024. tanévre tervezett
körzethatárokról.
A kötelező felvételt biztosító iskola jogszabályok szerinti kijelölésének alapja a települési
önkormányzatok adatszolgáltatása a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számáról,
ugyanis a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján az
általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az
általános iskola körzetében lakik. Ha a településen több általános iskola működik, az egyes
iskolai körzeteket úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű
gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.
A jegyzői nyilvántartás alapján Balatonszemesen 1 hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermek él. ( Ő Balatonföldvárra jár általános iskolába.)
A Siófoki Tankerületi Központ felkéri a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a
2023/2024. tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatár javaslatról szóló döntését
meghozni.
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Határozati javaslat:
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2022 (IX.22.) sz. Képviselő-testületi határozata
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megváltoztatni a
2022/2023-as tanévre megállapított és kijelölt iskolai felvételi körzethatárokat. A Képviselőtestület támogatja, hogy a 2023/2024-es tanévben is Balatonszemes és Balatonőszöd
település tartozzon egy iskolai felvételi körzethez. A feladatellátási hely: a Balatonszemesi
Reich Károly Általános Iskola.
Az önkormányzat tájékoztatja a Siófoki Tankerületi Központot, hogy Balatonszemes
településen 1 hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulót tart nyilván.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat közlésére.
Határidő: 2022.október 15.
Felelős: Dr. Glöckler Ferenc jegyző
Balatonszemes, 2022. szeptember 15.

Németh Kornél Antalné
polgármester

Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Az előterjesztést készítette:
Fonainé Skerlecz Zsuzsanna
szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
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