BEIRATKOZÁS – 2020-2021. TANÉV
Lajos Árpád Általános Iskola – 3643 Dédestapolcsány, Iskola utca 29.
TÁJÉKOZTATÓ A KÖRZETES TANULÓK (beiskolázási körzethatárok alapján)
BEIRATKOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai
beiratkozás időpontja a KÖRZETES TANULÓK SZÁMÁRA:
2020. április 28. - 2020. május 15.
Beiskolázási körzethatárok: Dédestapolcsány, Mályinka, Nekézseny, Csokvaomány,
Lénárddaróc
A kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermekét hivatalból felveszi, ha a szülőknek
nincs ettől eltérő szándéka és nem érkezett jelzés, hogy egy másik intézmény felvette.
A szülőknek nem kell megjelenni a beiratkozáshoz, nem kell jelentkezést benyújtani,
mindössze egy megerősítés szükséges az intézmény felé!
A szükséges dokumentumokat a 2020/2021-es tanév kezdetekor kell benyújtani!
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a
jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

TÁJÉKOZTATÓ A NEM KÖRZETES TANULÓK (beiskolázási körzethatárok
alapján) BEIRATKOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:
A beiratkozás időpontja: 2020. április 28. - 2020. május 15.
Ha a szülő a nem kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni,
akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola
nevének és címének megadásával, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt
esetben személyesen – az általa választott általános iskola vezetője 2020. május 15-ig fogadja.
/ Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le. /
Amennyiben intézményünk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi
kérelmeket is tud teljesíteni, úgy az intézmény a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. május
21-ig dönt, és erről írásban értesítik a szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító
általános iskola vezetőjét.
Iskolánkkal történő kapcsolatfelvételre a telefonos vagy az elektronikus megkeresést javasoljuk!
Tel.:+36 30 843 9458
+36 30 844 1051

E-mail cím: titkarsagdedes@gmail.com
KRÉTA felületen: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

További információk, iskolánkról, a KRÉTA rendszerről, eseményeinkről az intézmény
honlapján a www.dedesisuli.hu oldalon elérhetőek.

