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BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT ÉS BEIRATKOZÁS
A tanuló felvételének feltétele, hogy a beiratkozás keretében tanulói jogviszonyt létesítsen. A járványhelyzet
miatt kérjük, a megadott időpontban jelenjen meg a tanulóval a torlódás elkerülése érdekében.

Beiratkozás és alkalmassági vizsgálat időpontja:
Helye:

egyéni értesítés alapján
3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.

A beiratkozásra kérem, hogy az alábbiakat hozzák magukkal:





a felvételről szóló határozatot,
a gyermek általános iskolai bizonyítványát,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját,
adókártyáját, valamint az oktatási azonosító számát
Diákigazolványt az okmányirodában lehet igényelni. Az ott kapott adatlapot beiratkozáskor vagy azt
követően bármikor az iskolában kell leadni. A diákigazolvány kiállítása ingyenes, de csak az adatlap
leadását követően lehetséges.

Alkalmassági vizsgálatra az alábbiakat kérjük
(azok, akiknél elmaradt a járványügyi helyzet miatt az egészségügyi alkalmassági vizsgálat):





védőoltási könyv
KITÖLTÖTT és a SZÜLŐ/GONDVISELŐ által aláírt ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ADATLAP (a
postai levelünk mellékletében található)
amennyiben a gyermek bármilyen orvosi kezelés alatt áll, az orvosi szakvéleményt, zárójelentést
(ortopédia, belgyógyászat, ideggyógyászat, diabétesz stb.)

Amennyiben a tanuló rendelkezik az alábbiakkal:

 szakértői szakvélemény (sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség),
 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat,
kérjük, ezen határozatokat, vagy annak fénymásolatát is hozza magával.

ELEKTRONIKUS BEIRATKOZÁS (csak orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkezők számára)
A 2020/21-es tanévre a beiratkozás elektronikusan is indítható. Fontos azonban tudni, hogy a beiratkozáshoz
szükséges adatok online beküldése esetén is KÖTELEZŐ A SZEMÉLYES MEGJELENÉS a beiratkozás
napján 2020. június 22-én, az intézményben. Az online ügyintézés lerövidítheti az ügyintézési időt, DE NEM
HELYETTESÍTI a személyes megjelenést. Erre az alkalomra kérjük, hozza magával a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok eredeti példányát és a gyermek általános iskolai bizonyítványát. Az online
beiratkozásra az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy
gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába. Ennek határideje: 2020. június 19. Segédletet a
www.kerieger.hu honlapon talál. Amennyiben nem tudják megküldeni a személyi azonosításra alkalmas
iratokat, úgy azokat legkésőbb a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatják az iskolában.

Kötelezően csatolandó dokumentumok:


a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ kártyája,
adókártyája valamint az oktatási azonosító száma

FELVILÁGOSÍTÁS, TÁJÉKOZTATÁS
Bővebb felvilágosítást az iskolatitkárságon az alábbi elérhetőségeken kérhet:
Bakosné Kovács Márta
06-70/400-2885
E-mail elérhetőség
keri@kerieger.hu
Eger, 2020. június 2.
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