Beiskolázás módja
Iskolánk felvételi körzetébe tartozó valamennyi tanulónak helyet biztosítunk. Az osztályba
sorolást a szülők kérése és egyéb pedagógiai szempontok határozzák meg.
A nem körzetes gyermekek felvételénél különleges helyzetűnek minősülnek azok, akiknek
a testvére intézményünkben tanul. A beiskolázás során az alábbi tényeket is mérlegeljük: a
gyermek szülőjének munkahelye iskolánk körzetében található, vagy lakhelyük iskolánk
közelében van.
A hozzánk jelentkezőktől – körzetesektől is – írásos jelzést kérünk arról, hogy gyermeküket
iskolánkba szeretnék beíratni. Az Előzetes jelentkezési lap iskolánk honlapjáról letölthető,
melyet személyesen leadhatnak az intézményben, vagy elküldhetik az iskola e-mail címére.

A beíratással kapcsolatos feladatok
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:








A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (szem. ig., születési anyakönyvi
kivonat)
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai
szakvélemény).
Ha van, járási szakértői bizottság szakértői véleménye
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye.
1.500 Ft.- iskolai egyen sál/nyakkendő
Választható tanulói balesetbiztosítás (Éves díj: 1.000.-Ft, 2.000Ft.-, 3.000Ft.-,
5.000Ft.-, 7.000Ft.-, 10.000FT.-os befizetési lehetőségekkel)

A beíratáskor kitöltendő dokumentumok (honlapunkon megtalálhatók):









Tanulói adatlap
Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú
melléklet)
Nyilatkozat Etika/Hit-és erkölcstantan választásról
Nyilatkozat tankönyvtámogatásról
Egészségügyi nyilatkozat
Nyilatkozat médianyilvánosságról
Nyilatkozat bármilyen (iskolaérettségi vizsgálaton kívüli) szakértői véleménnyel való
rendelkezésről

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely
szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai
iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Diákigazolvány igénylése
A diákigazolvány igénylésének módja a következő:


A lakóhely szerint illetékes okmányirodákban díjmentesen igényelhető a
Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap (NEK azonosító) – a gyermek
fényképe, (aláírása) is itt készül el az igazolványhoz – hivatalos
okmányok (személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy egyéb érvényes
személyazonosító okmány) alapján.



A NEK adatlapot őrizzék meg, mert azt a későbbiekben további igénylésekhez is
felhasználhatják.



A szülő a NEK adatlapot az iskolatitkárnak bemutatja, aki az adatok egyeztetése
után az OKTIG rendszerben elektronikusan megigényli az igazolványt. Az
igénylés ingyenes.

Az elkészült igazolványt a gyártó az iskola címére küldi el.
A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet
követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.

