Tájékoztató az általános iskolai beíratáshoz szükséges dokumentumokról
1. Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a) Gyermek személyi igazolványa ennek hiányában eredeti születési anyakönyvi kivonat,
valamint a lakcímkártya.
b) Az óvoda által kiadott óvodai szakvélemény.
c) Egyéb szakvélemény.
d) Az iskola honlapján, valamint a beiratkozási napokon az iskolában megtalálható
beiratkozási dokumentum csomag.
2. Beiratkozási csomag tartalma, kitöltési segédlet:
a) Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról:
- Közös felügyeleti jog esetén az „a)” rész kitöltendő, és mindkét szülő aláírása kötelező.
- Egyedüli szülői felügyeleti jog esetén a „b)” rész kitöltendő és a jogok bizonyító
dokumentum eredeti példányát be kell mutatni a beiratkozás napján.
- Gyám által gyakorolt szülői felügyeleti jog esetén a „c)” részt kell kitölteni, valamint a
gyámságról szóló határozat eredeti példányát be kell mutatni a beiratkozás napján.
b) Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről:
- A nyilatkozatot mindig a gyermek lakcímkártyáján szereplő adatoknak megfelelően kell
kitölteni.
c) Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról:
- A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében minden tanuló köteles a szülő nyilatkozata
alapján erkölcstan oktatáson vagy hit-és erkölcstan oktatáson részt venni. Hit- és erkölcstan
oktatás választása esetén meg kell jelölni, hogy mely egyház hittanoktatását igényli gyermeke
számára.
d) Szülői hozzájárulási nyilatkozat:
- A nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy a gyermekről az iskola által szervezett
rendezvényeken kép- és hangfelvétel készülhessen, az elkészült felvételeket az iskola
honlapján közzétehessük. A nyilatkozat bármikor visszavonható.
e) Beiratkozási melléklet:
- Az iskola által kért egyéb információkat tartalmazza, itt kell megjelölni, hogy a gyermek
számára napközis vagy iskolaotthonos ellátást igényel. A dokumentumon nyilatkozni kell,
hogy gyermeke részére az első tanítási napra igényel-e étkezést. A leadott igényen 2017.
augusztus 30. (szerda) napjáig írásban lehet változtatni az iskolatitkárságán.
f) Iskolai póló, illetve iskolai nyakkendő/sál megrendelő lap:
- Az iskola házirendje értelmében, az iskolai ünnepélyeken kötelező az iskolai nyakkendő/sál
viselése. Azokon a városi vagy egyéb rendezvényeken, amelyeken a tanuló az iskolát
képviseli, de az esemény színvonala nem követeli meg az ünnepélyes ruházatot kötelező az
iskolai egyen póló viselése.
- Az iskolai póló ára: bruttó 1.650,- Ft/ db / tanuló.
- Az iskolai nyakkendő/sál ára: bruttó: 1.100,- Ft/ db / tanuló.

