BEIRATKOZÁS
2022.06.23. csütörtök
Kérjük, hogy a leendő 9. osztályosok szüleik kíséretében jelenjenek meg az alábbi
időpontokban a beiratkozáshoz:
9.A

8 ÓRA

9.B

10 ÓRA

9.C

12 ÓRA

9.D

14 ÓRA

A tanulók ezen a napon angol nyelvből szintfelmérőt írnak! Tollat hozzanak magukkal!

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:
1. ADATLAP KITÖLTVE
2. BIZONYÍTVÁNY
3. SZEMÉLYES IRATOK
 SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY BEMUTATÁSA
 SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT MÁSOLATA
 LAKCÍMKÁRTYA – KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ GYERMEK
ESETÉN TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY ÉS ÚTLEVÉL – MÁSOLATA
4. NEK ADATLAP – DIÁKIGAZOLVÁNYHOZ
5. TÁBORI JELENTKEZÉSI LAP
6. BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT FOTÓKÉSZÍTÉSHEZ
7. NYILATKOZAT ISKOLAPSZICHOLÓGUSI FOGLALKOZÁSOKHOZ

Beiratkozás előtti teendők:
1. DIÁKIGAZOLVÁNYHOZ
 A Kormányablakoknál intézhető, ahol az úgynevezett NEK adatlap kiállítását kell
kérni (fényképet is készítenek, az eljárás teljesen ingyenes)
 A NEK adatlapot a beiratkozáskor kérjük hozni
2. HÁZIREND tanulmányozása –
https://gimnazium.sztehloiskola.hu/bemutatkozas/dokumentumok/
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Erős vár a mi Istenünk!

Vicziánné Salla Ildikó
intézményvezető

Kedves Szülők!

A beiratkozás alkalmával az alábbi teendőkről szeretnénk még Önöket tájékoztatni:
 Szekrény használat
A diákok számára az iskolai szekrények használata ingyenes és kötelező. A szekrény
használatához szükséges a „Nyilatkozat iskolai szekrény kulcs átvételéhez” lap leadása.
Kérjük, hogy a „Nyilatkozat iskolai szekrény kulcs átvételéhez” lapot a beiratkozás
napján a pénztárban szíveskedjenek leadni. (A nyilatkozaton csak a Szülő, gondviselő
része töltendő ki, a tanulói részt szíveskedjenek üresen hagyni.)
A diákok a szekrények kulcsát az első tanítási napon kapják meg.
Amennyiben a szekrény kulcsa elveszik, 1525 Ft másolási díj fizetése ellenében tudunk új
kulcsot biztosítani.

 Menza
Az étkezési térítési díjat elsősorban online bankkártyával van lehetőség befizetni. Az
online befizetéshez szükséges a „Nyilatkozat az étkezési térítési díj online bankkártyás
fizetéséről”
adatlapot
kérjük
az
intézmény
honlapjáról
letölteni
(https://gimnazium.sztehloiskola.hu/tudnivalok/menza/) és kitöltve leadni a beiratkozás
napján.
Az online befizetés szeptemberre augusztus 01-én nyílik meg és augusztus 20-án lezárul.
Augusztus 20-a után nem lehetséges az online fizetés!
Amennyiben a bankkártyás fizetés nem megoldható, a gimnázium pénztárában az alábbi
napokon van lehetőség a szeptemberi étkezés befizetésére:
2022. aug. 17. 8-14 óra között

és

2022. aug. 24. 8-16.30 óra között

Ettől eltérő időpontokban a készpénzes befizetés nem lehetséges!
Bármilyen kérdés esetén keressenek minket a menza@sztehloiskola.hu e-mail címen.
A menza igénybevételéhez diákigazolvány szükséges!
A speciális étrendet igénylők részére két dokumentum leadása szükséges:
Az étkezést orvosi igazolás és a kitöltött „ Diétaigénylő adatlap” leadásával tudjuk biztosítani.
-

Kérnénk, amennyiben szeretnék ezt igénybe venni, az orvosi igazolást adják le a
beiratkozás napján a pénztárban.

-

Az
igénylő
lap
megtalálható
az
iskola
honlapján
(https://gimnazium.sztehloiskola.hu/tudnivalok/menza/), kérjük a beiratkozásra
szíveskedjenek magukkal hozni, illetve a beiratkozás napján az iskola pénztárában is
átvehető, kitölthető.

Amennyiben kedvezményes étkezés igénybevételére jogosultak két dokumentum leadása
szükséges, kivéve a három vagy több gyermeket nevelőknek.
-

Kérnénk, amennyiben jogosultak a kedvezményes étkezésre, az ezt igazoló
dokumentumot a beiratkozás napjára hozzák magukkal. A három vagy több
gyermeket nevelőknek igazolás leadása nem szükséges.

-

Valamint a kedvezmény igénybevételéhez szükséges a „NYILATKOZAT a Gyvt.
21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes
vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” lap kitöltése,
amely megtalálható az iskola honlapján. Kérjük a beiratkozásra szíveskedjenek
magukkal hozni, illetve a beiratkozás napján az iskola pénztárában is átvehető,
kitölthető.

A Gyvt. 21/B (2) bekezdése szerint a gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50 %-os
normatív kedvezményével kell biztosítani ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára,
Valamint 100 % normatív kedvezménnyel kell biztosítani:
- ha a tanulót nevelésbe vették,
- ha a tanuló utógondozói ellátásban részesül.

 A beiratkozás napján a pénztárban fizetendő tételek:
-

iskolai nyakkendő
póló / db

4450 Ft
1700 Ft

A póló a kötelező testnevelés felszerelés része, így minimum 2 db vásárlása javasolt.
A diákok a pólót és a nyakkendőt az első tanítási napon kapják meg.
-

reménység tábor

4.000 Ft

Az iskola pénztárában van lehetőség bankkártyával történő fizetésre!

