Gimnáziumi beiskolázás

Tisztelt Szülők és Diákok!

A 2018/19-es tanév gimnáziumi felvételi tájékoztatója elérhető ITT .

Felvételi tájékoztató 2018/2019 (.PDF)

Gimnázium

Szóbeli felvételi vizsga témakörei:

- Angol ( PDF letöltés )

- Német ( PDF letöltés )

- Kommunikáció ( PDF letöltés )
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- Ének-zene ( PDF letöltés )

- Poétika ( PDF letöltés )

Adatlap megtekintése (.PDF)

Tisztelt Szülők!
A felvételt nyert tanulók beiratkozásának időpontja: 2018. június 22. 8:00-16:00 óra.
A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a következő dokumentumokat:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek személyi igazolványa
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági kártya (lakcímkártya)
- TAJ kártya
- oktatási azonosító kártya
- NEK-adatlap: Kormányablaknál intézhető A/4 –es méretű igazoló lap a diákigazolvány
igényléséhez, ingyenes, fényképet is ott készítenek. (Az iskola csoportosan és elektronikusan
rendeli meg a diákigazolványokat, amelyek várhatóan szeptemberben vehetők majd át.)
- általános iskolai bizonyítvány, az iskolától kapott tanulói jogviszonyt megszüntető
igazolással
- gólyatábori jelentkezési lap (előleg), ha gyermeke jelentkezik

A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek, vagy egyéb határozat szerint a gondviselőnek sz
emélyesen
meg kell jelenni! (Kérjük, hogy a szülői nyilatkozatot az iskolában írják majd alá.)
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (iskola választásában) a
gyermek elhelyezését követően is együttesen gyakorolják jogaikat, ezért a beiratkozásnál
mindkettejüknek meg kell jelenniük. Ettől akkor lehet eltérni, ha a különélő szülő felügyeleti
jogát a bíróság korlátozta vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)). Ilyenkor be kell
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mutatni a bírósági végzést is. Ha az egyik szülő nem tud megjelenni (pl. tartós kórházi kezelés,
külföldi munkavégzés miatt) elfogadjuk az általa és két tanú által aláírt nyilatkozatot, amelyben
hozzájárul gyermeke iskolaválasztáshoz.
Kérem a honlapról letölthető, a lenti mellékletben található nyilatkozatokat a beiratkozáskor
előre kitöltve legyenek szívesek magukkal hozni.
Segítségüket köszönjük!

Melléklet:
Tanulói adatlap: ITT
Jelentkezés gólyatáborra: ITT
Szülői nyilatkozat: ITT
Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez: ITT

2018. június 12.

Iskolavezetés
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