A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
A felvételi meghallgatásokat május-június hónapban tartjuk, tanszakonként, melyről min. 30 nappal
előbb tájékozódhatnak az érdeklődők az iskolai faliújságon, az iskola honlapján és a közismereti
iskolákban közzétett felhívás alapján.
A felvételi meghallgatás anyagát, módját, az egyes tanszakok önállóan, de szakonként egységesen
alakítják ki, összhangban az iskolai Pedagógiai Programmal és Helyi Tantervvel. Rendjét jogszabályok és a
jelen SzMSz keretei között az Iskolatanács határozza meg.
A felvételi meghallgatás olyan alkalmassági vizsga, mely szakmai szempontok szerint vizsgálja a
jelentkező gyermeket. Azokról, akik már jártak szolfézs előképzőbe vagy kiselőképzőbe, azokról a szolfézs
tanárok rövid írásbeli szakmai véleményt készítenek az alkalmassági vizsgát végző főtárgy tanárok,
tanszakvezetők számára.
A felvételire jelentkezni írásban kell, a „Jelentkezési Lap” kitöltésével, mely letölthető az iskola
honlapjáról, vagy személyesen kérhető az iskola irodájában. A sorban állás elkerülése érdekében lehetőség
van időpont egyeztetésre is. A teljesen új jelentkezőknek minden esetben meg kell jelenniük a szolfézs
felvételin is, azok, akik már jártak szolfézs előképzőbe, csak a választott szak/szakok felvételi bizottsága
előtt kell felvételiznie.
Minden, a felvételt érintő döntést írásba kell foglalni. A döntés előkészítésében tevékeny szerepet
vállal az iskolatanács, mely a tanszakvezetők összesített véleménye alapján tesz javaslatot az
intézményvezetőnek a felvételre.
A felvételről, szóló döntésről a tanulót, ill. szülőjét írásban, e-mailben kell értesíteni.
A felvételt kérő szülő, vagy nagykorú állampolgár panasszal élhet, melyet az iskola intézményvezetőjének
kell írásban benyújtania, az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül. Ezt követően az
intézményvezető a panaszt kivizsgálja és 15 napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.
A felvétel elutasításáról szóló ismételt döntés esetén jogorvoslatnak csak jogszabálysértés vélelme esetén
van helye. A szülő – kiskorú gyermeke képviseletében – keresetét a mindenkori fenntartó vezetőjéhez
nyújthatja be.
A felvett tanulók elosztását lehetőség szerint a fenti eljárás során kell elvégezni. Ha erre nincs
lehetőség, a tanulók beosztását beiratkozásukat követően, de legkésőbb a következő tanévet előkészítő
értekezletig kell beosztani, óráikat a tantárgyfelosztásban és a szükséges kimutatásokban rögzíteni.
A beosztásnál, csoportba sorolásnál figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok előírásait.
Törekedni kell arra, hogy a tanulók képességeik szerint és más iskolai, vagy iskolán kívüli
elfoglaltságukkal összhangban legyenek beosztva. Óraütközés esetén elsőbbséget élvez a közismereti
iskolai tanítási óra, ezt követően a zeneiskolai órák, majd az iskolán kívüli egyéb elfoglaltság.
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