Szent László Katolikus Általános Iskola
9600 Sárvár, Dózsa György u. 28.
Pf.: 60

/Fax: 95/520 – 055

E-mail: iroda@szlki.hu

KEDVES SZÜLŐ!
A fenntartó engedélye alapján a 2020/2021. tanévben kettő első osztály indul a sárvári
Szent László Katolikus Általános Iskolában.
A beiratkozást iskolánk az Oktatási Hivatal által előírt időpontban tartja:
2020. április 6 - április 24. között
A járvány miatt a beiratkozás menete az alábbiak szerint történik:
1. Elektronikusan, a dokumentumok elektronikus megküldésével: az elektronikus
jelentkezésre 2020. április 6-tól 2020. április 22-ig van lehetőség az iroda@szlki.hu
címen. Kérjük, hogy az alább felsorolt dokumentumok közül mindenképpen adja meg
a gyermeke adatait, gyermeke oktatási azonosítóját, valamint a kötelező felvételt
biztosító általános iskola nevét (a gyermek körzeti iskolája neve, amelyet ha nem
ismer, megtalál az alábbi honlapon: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index , erre
azért van szükség, mert az egyházi iskolánk így le tudja mondani az állami körzeti
iskolában az automatikus jelentkezést)
vagy
2. Telefonon a 95/520-055 –ös telefonszámon:
időpontok:

2020. április 6. hétfő, 9.00-15.00 óráig
2020. április 16. csütörtök, 9.00-15.00 óráig
2020. április 21. kedd, 9.00-15.00 óráig
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A beiratkozáshoz iskolánkban az alábbi dokumentumok szükségesek:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító
 és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a gyermek oktatási azonosító száma: azok a gyermekek, akik kaptak Óvodai
szakvéleményt, azoknak a szakvéleményén megtalálható ez a szám. Akik nem kaptak
Óvodai szakvéleményt azok az azonosító számot az Óvodától tudják elkérni.
 a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét (a gyermek körzeti iskolája neve)
Az eddigi dokumentumok a sikeres beiratkozáshoz feltétlenül szükségesek!
Az alábbi dokumentumok szintén szükségesek, de bemutatásuk a 2020. szeptemberi
tanévkezdésig halasztható:
 nevelési tanácsadás keretében kapott szakértői véleményt,
 sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye,
 hittan oktatásához nyilatkozat a vallási elkötelezettségről (beiratkozáskor történik)
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek TAJ kártyája,
 a gyermek adóazonosító jelét,
 diákigazolvány igényléshez az okmányirodában készített fényképes NEK
adatlapot – A DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉNEK MENETE a járványügyi
helyzet miatt még nem ismert, erről is időben kiküldjük az Oktatási Hivatal
tájékoztatását.
 Elvált szülőknél a másik szülő nyilatkozata, hogy ő is elfogadja az iskolaválasztást.

Sárvár, 2020. április 3.

Tisztelettel: ..................................................
Ördög Tibor
igazgató

