A Színes Iskola Gimnáziumának felvételi tájékoztatója
2021/2022. tanévre

Általános tudnivalók
Intézmény neve: Színes Iskola – Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Címe: 2890 Tata, Fényes fasor 1.
OM kód: 031838
Gimnázium, nappali rendszerű iskolai oktatás, tagozat kódszáma: 0001
4 évfolyamos, általános kerettanterv, első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német.
Felvehető: 15 fő
Rangsorolás: kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
Az iskola közös igazgatású közoktatási intézmény, azok a tanulók, akik az intézmény 8.
osztályából kívánnak továbbtanulni a gimnáziumi képzésben, és a pedagógiai programnak
megfelelően teljesítik a gimnáziumba való bejutás iskola által meghatározott feltételeit,
felvételt nyernek a középiskolai képzésbe.
A fennmaradó helyek esetében az általános iskolában elért tantárgyi eredmények átlaga
alapján történik a rangsorolás. A tantárgyak a következők: magyar nyelv és irodalom, idegen
nyelv, történelem, földrajz, matematika, fizika, biológia, kémia, informatika. A 7. osztály év
végi és a 8. félévi jegyek számítanak.
Az iskola Tata és vonzáskörzetéből valamint az ország más részeiből is fogad jelentkezőket.
Kollégiummal nem rendelkezik.
Sajátos nevelési igényű tanulók felvétele
Az intézmény vállalja a többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók
integrált iskolai nevelését-oktatását.
Felvételük a tanulmányi eredményük alapján történik.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők felvétele is tanulmányi
eredményük alapján történik.
Felvételi kérelem benyújtása
A Színes Iskola Gimnáziumába az Oktatási Hivatal által elkészített jelentkezési lapon lehet
jelentkezni. Amennyiben az adatok hiányosak, az iskola 8 napon belüli hiánypótlásra szólít
fel. A jelentkezési lapokat az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak. Amennyiben a
jelentkező nem jár iskolába, ő küldi meg a középiskolának.
Ha a jelentkező kiskorú, a jelentkezési lapot a két szülő írja alá, ha gyámság alatt áll, a gyám.
Amennyiben 14 éves elmúlt, a jelentkező is aláírja a jelentkezési lapot, ha nagykorú, csak a
jelentkező.
A felvételi eljárás eredményének nyilvánosságra hozatala az iskolában, a felvételi
értesítés
Az oktatási intézmény a 2021. március 16-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét. A nyilvánosságra hozatal a tanulók oktatási azonosítójával vagy jeligéjével az
iskola honlapján történik (www.szines-iskola.hu).

A felvételi eljárásban a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül
előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a
jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének
településén (Tata) található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges
helyzetet az iskola pedagógiai programjában szabályozza

Az iskola a felvétellel kapcsolatos döntést megküldi a jelentkezőnek és az általános iskolának
2021. április 30-ig.
Amennyiben az általános felvételi eljárásban a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb főt
vesznek fel, rendkívüli felvételi eljárást kell hirdetni, melynek keretében benyújtott felvételi
kérelmekről az iskola igazgatója 2021. május 22-ig dönt.
Jogorvoslati eljárás
Elutasítás esetén a jelentkező, illetve a szülő jogorvoslattal élhet. Az eljárást elindító kérelmet
az iskola fenntartójához, a Színes Iskola Alapítvány kuratóriumához kell benyújtani. Ezt
legkésőbb 2021. június 1-ig el kell bírálni, s a döntésről értesíteni kell a kérvény benyújtóját,
illetve a tanuló általános iskoláját.
Beiratkozás
A beiratkozásra a Színes Iskola Gimnáziumának épületében kerül sor 2021. június 22-24.
között. Ennek pontos időpontjáról az iskola legalább 15 nappal előbb értesíti a felvételt
nyerteket.

