Az iskolai beiratkozás szabályai a
Bátaszéki II. Géza Gimnáziumban
Tisztelt Szülő!
Intézményünkbe a 2021-2022-es tanévre az alábbi módon irathatja be gyermekét:
1. személyesen előzetesen időpontot egyeztetve
vagy
2. elektronikus úton
Személyesen június 21-én és 22-én a leendő hetedikeseknek, június 23-án és 24én a leendő kilencedikeseknek lehet beiratkozni. (Időpontot a 74/999-823-as
telefonszámon kérhet.)
Elektronikus úton (e-ugyintezes@e-kreta.hu→KRÉTA e-ügyintézés
→Beiratkozás a középfokú intézménybe – BKI. A funkció június 15-e után
érhető el. Az elektronikus beiratkozás határideje június 25-e péntek.
A beiratkozáshoz az alábbi iratokra vagy irat másolatokra van szükségünk:
- személyi igazolvány (annak hiányában a gyermek születési anyakönyvi
kivonata)
- lakcímkártya
- TAJ kártya
- a gyermek oktatási azonosítója (a bizonyítványban található 7-essel
kezdődő 11 számjegyű szám)
- általános iskolai bizonyítvány
- a szülő elérhetősége (telefonszám + olvasható e-mail cím)
- a gyermek elérhetősége (telefonszám + olvasható e-mail cím)
- a gyermek gondviselőjének neve, elérhetősége (név, lakcím, telefonszám)
- amennyiben lehetséges, a NEK azonosítóval ellátott adatlapot (Nemzeti
Egységes Kártyarendszer adatlapot) az új diákigazolvány igényléséhez.
Kérem adja meg, hogy gyermeke milyen nyelvet tanult és hány évig, valamint
azt is, hogy gyermeke részére a hitoktatást választja, vagy etikát fog tanulni. A
hitoktatás választása esetén kérjük megadni, hogy katolikus, református, vagy
egyéb hittanra fog járni.
Kérjük továbbá azt is, hogy ha gyermeke a Pedagógiai Szakszolgálat által
kiállított szakvéleménnyel rendelkezik (SNI-s vagy BTM-s), annak másolatát a
beiratkozáskor csatolni kell a dokumentumokhoz.

Amennyiben iskolai étkezést kíván igénybe venni, akkor azt is jelezze.
Valamint, hogy kedvezményes étkezésre jogosult-e gyermeke.
Felhívom a szülő figyelmét arra, ha a beiratkozásra kijelölt időben nem tudja a
személyi azonosításra alkalmas iratokat a KRÉTA rendszeren keresztül feltölteni,
akkor azt a nyár folyamán szerdánként délelőtt (8 órától 13 óráig), vagy az új
tanév első napján az iskolában bemutathatja.
A tanuló diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét szülője útján az
igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően benyújthatja az iskolához.
Bátaszék, 2021. június 8.

Sümegi József
igazgató sk.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket arról, hogy a beiratkozással párhuzamosan
lehetőség nyílik helyben termelői áron matrózblúz és egyen nyakkendő
megvásárlására. A matrózblúz ára: 4.700.-Ft, a nyakkendő: 2.200.-Ft.

