
 
Iktatószám: 85/2020. 

 

BEIRATKOZÁS A 2020/2021. TANÉVRE 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A 2020/2021. tanévre történő iskolai beiratkozás helyi rendjét az emberi erőforrások 

miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata alapján az alábbiakban szervezzük meg.  

A rendkívüli helyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, hogy elsősorban az elektronikus 

ügyintézést használják a tanulók beíratására. A KRÉTA rendszert nem biztosítja számunkra 

alapszolgáltatásként az oktatási ágazat, ezért azt nem alkalmazzuk. 

Az iskolánkba történő felvétel feltétele, az intézmény pedagógiai programjának és 

házirendjének elfogadása. Ezeket és a beiratkozáshoz szükséges adatlapokat a honlapunkon 

(www.pannonhalmiszbi.hu) megtalálják. Egyes esetekben az iskolavezetés személyes 

egyeztetést kezdeményez. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, amelyeket alább felsoroltunk és a honlapról 

letölthetőek, kérjük szkennelve vagy fotózva szíveskedjenek megküldeni az iskola e-mail 

címére: altisk.pannonhalma@szbi.hu, esetleg postai úton (április 17-i feladási határidővel). 

1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány. 

2. A gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).  

3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.  

4. A gyermek TAJ-kártyája.  

5. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:  

 sajátos nevelési igényű vagy BTMN-es gyermekek esetében a szakértői bizottság 

szakértői véleménye.  

 Ha szakértői vizsgálat van folyamatban, annak jelzését kérjük. 

6. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (lásd a letölthető 

dokumentumok között).  

7. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (lásd a letölthető dokumentumok között).  

8. Adatvédelmi (GDPR) nyilatkozat (lásd a letölthető dokumentumok között).  

9. A gyermek esetleges betegségét (pl. cukorbetegség), speciális igényét (pl. tejérzékenység, 

gyógyszerérzékenység) igazoló szakvélemény, orvosi igazolás.  

10. Nyilatkozat az intézmény házirendjének és pedagógiai programjának elfogadásáról (lásd a 

letölthető dokumentumok között) 

 

http://www.pannonhalmiszbi.hu/
mailto:altisk.pannonhalma@szbi.hu


 

A fentieken kívül, a beírási lap kitöltéséhez az alábbi adatokra van szükségünk: 

 Az anya viselt és születési neve, címe, telefonos, e-mail-es elérhetősége. 

 Az apa neve, címe, telefonos, e-mail-es elérhetősége.  

 A gyermek hány évet járt óvodába. 

 Kérnek-e gyermeküknek napközis ellátást, étkezést.  

Az elektronikus jelentkezéshez a fentieket egy fájlban összegyűjtve szíveskedjenek 

megküldeni az iskola e-mail címére legkésőbb április 17-ig. 

Amennyiben nem tudják megoldani az elektronikus ügyintézést, vagy személyes egyeztetést 

szeretnének, lehetőséget biztosítunk 2020. április 6-9. (hétfő-csütörtök), április 14-17. (kedd-

péntek), valamint április 20-24. (hétfő-péntek) között, kizárólag telefonon (06/96/470-043) 

előre egyeztetett időpontban. Az irodában egyszerre csak egy szülő (szülőpár) tartózkodhat! 

A nem körzetes tanulók esetén is a fentiek szerint szíveskedjenek a szülők eljárni. 

A felvételről (átvételről) minden szülőt írásban értesítünk. 

Előző felhívásunkban kértük, hogy a beiratkozás időpontjára az okmányirodában indítsák el a 

diákigazolvány igénylését. A járványügyi helyzetre tekintettel ettől eltekintünk. Az új tanév 

indításkor lesz erre lehetőségük.  

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, valamint más településről beíratni vagy átíratni 

kívánt tanulókat érintően szívesen állunk rendelkezésükre. Telefonos egyeztetést 

kérünk. 

 

Pannonhalma, 2020. március 31. 

 

Tisztelettel: 

       

 

Turbók Arnold Bertalan 

igazgató 

 


