HIRDETMÉNY
Tájékoztatás általános iskolai beiratkozásról a 2019/2020. tanévre
Elektronikus jelentkezés lehetősége
ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY AZ
1. OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA

2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óráig
2019. április 1 2 . (péntek) 8-18 óráig
lesz az iskola ( Kossuth épület ) könyvtárában.
(Ebédszünet 1230 -1300 -ig)
A beiratkozás lehetséges módjai:
A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára.

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
A szülő/gondviselő személyesen megjelenik a köznevelési intézménybe, és ott a kapott dokumentumokat kézzel kitölti a gyermek személyes adatainak
megfelelően.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:
Az elektronikus ügyintézési felületen https://eugyintezes.e-kreta.hu linken a Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) „Ügyintézés indítása” felületen keresztül
indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.
Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után
iskolánk is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szüksége ezek felvitelére.
A Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) e-ügyintézési felület végleges felület várhatóan 2019. április 1-én nyílik meg, és április 12-én 12.00 órákor lezár.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie
személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell
mutatnia.
Az e-Ügyintézés során a várakozási idő csökken!

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek lakcímkártyája;
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmánya;
- a gyermek TAJ száma;
- a gyermek oltási könyve;
- az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenségét igazoló) tanúsítvány, eredeti óvodai szakvélemény;
- nem magyar állampolgár esetén igazolás állampolgárságról;
- elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén, a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;
- az étkezéshez szükséges igazolás (nagycsaládos MÁK-os igazolás, tartós beteg igazolás, GYVK-s határozat, ételérzékenység esetén
az ezt igazoló szakorvosi ambuláns lap);
- diákigazolvány igényléséhez: az okmányiroda által kiadott igazolás;
- iskolai póló ára: 1500 Ft.;
- iskolai egyennyakkendő ára: 1000 Ft.;
Minden tanköteles gyermeket, aki ócsai lakcímmel rendelkezik, az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolába, kötelező beiratni!
Amennyiben másik intézménybe szeretné gyermekét iratni, illetve az óvoda további óvodai nevelést javasol, abban az
esetben is meg kell jelennie a beiratkozáson!

A beiratás elmulasztása SZABÁLYSÉRTÉS, amely törvényes következményekkel jár.
Ócsa, 2019. március 29.

Iskolavezetés

