Tájékoztató az iskolai beiratkozáshoz
Beiratkozás időpontja:
2018. április 12. (csütörtök) 8-19 óráig
április 13. (péntek) 8-19 óráig
Mit kell hozni a beiratkozásra?
 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(születési anyakönyv, útlevél vagy személyi igazolvány) továbbá
 lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), illetve
- állandó bejelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely igazolását.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a
feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
 A gyermek TAJ kártyáját.
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Ez lehet óvodai
szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 Nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása előírásai az irányadók) — Letölthető az iskola honlapjáról.
Az iskola honlapjáról letölthető, vagy a beiratkozáskor a helyszínen kitöltendő
dokumentumok:
 NYILATKOZAT életvitelszerű lakcímről
 NYILATKOZAT az Etika, ill. Hit- és erkölcstan részvételről (Etika a tanító nénivel, Hit-és
erkölcstan a választott egyház képviselőjével)
Beiratkozáskor választani lehet osztályt (1. a, 1.b), irányultságot (nívós testnevelés: testnevelő
tanárok tanítanak 1. évf.-tól; művészeti: az 5 tesiből 1 néptánc 3. évf. végéig), délutáni heti 1
alkalmas úszás tanfolyamot tanfolyami díj ellenében.
A felvételről és a pontos osztályba sorolásról május első felében kapnak értesítést a szülők.
A diákigazolvány igénylésének menete:
A kerületi vagy központi Okmányirodákban időpontot kell kérni. Vinni kell a lakcímkártyát és a
személyi igazolványt. Az Okmányirodától kap majd a tanuló egy úgynevezett NEK (Nemzeti
Egységes Kártyarendszer) adatlapot.
Ezt az adatlapot kell az iskolába behozni. Az igazolványt a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala készíti el és postázza a lakcímre.

Iskola telefonszáma: 06-1-367-1429
Honlap: www.drszentgyorgyi.hu

