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Fontos teendők, beiratkozás a 2017/2018. tanévre:
A leendő 9. évfolyamosok szüleinek 2017. május 29-én (hétfőn) 17.00 órakor szülői értekezletet
tartunk iskolánk dísztermében. Megjelenésére feltétlenül számítunk, mivel további fontos
információkat tudhatnak meg a beiratkozással és tanévkezdéssel kapcsolatban.
Kérem, hogy a mellékelt dokumentumokat kitöltve szíveskedjen a szülői értekezleten leadni:
 ADATLAP (a tanuló személyi adatai),
 IGÉNYLŐLAP az ingyenes tankönyvtámogatáshoz (jogosultság esetén az azt igazoló iratot
is kérjük),
 KÉRELEM heti 2 testnevelés óra alóli felmentésre (sportegyesületi tagság esetén)
 TANKÖNYVLISTA.
Azoknak a tanulóknak, akik az általános iskolában angolt tanultak, 2017. május 29-én (hétfőn)
17.00 órakor (a szülői értekezlettel egy időben) részt kell venniük angol nyelvi szintfelmérésen
(kb. 1 órás) a csoportok kialakítása érdekében.
A BEIRATKOZÁS napja a 9. ÉVFOLYAMRA: 2017.06.22. (csütörtök)
9.00 – 12.00 óra között várjuk Önöket a kijelölt termekben.

Fontos! Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár kérjük, hogy hozza magával a
tartózkodásra jogosító dokumentumokat.
A diákigazolvány igényléséhez szükséges okmányirodai igazolólapot szíveskedjen a
beiratkozáskor az osztályfőnöknek leadni. (Igénylés részletes menetét lásd lentebb, ill. iskola
honlapján)
A diákigazolvány igénylés menete:
Először az Okmányirodában kell fénykép és aláírás felvételét kérni (adatlap a diákigazolvány
igényléshez), majd ezt az adatlapot kell az iskolában leadni. (Kérjük az ügyintézést úgy
időzíteni, hogy a beiratkozáskor már az Okmányirodában kapott adatlapot magukkal tudják
hozni, különben nem készül el szeptemberre az új igazolvány).
Az elkészült diákigazolványt a tanulók az iskolában fogják megkapni.
Budapest, 2017. április 24.
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