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Kedves Leendő Tanulónk!

Tájékoztatlak, hogy a beiratkozás 2018. június 21-én, csütörtökön 8 órától 16 óráig lesz.
A beiratkozás alkalmával kérjük, hogy szülővel (gondviselővel) jelenj meg.
A beiratkozás előtt kérjük, olvasd el a honlapunkon (www.korosy.hu) közzétett
információkat a Beiratkozás címszó alatt.
A beiratkozás helyszíne:
Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma
6720 Szeged, Stefánia 14.
A beiratkozásra hozd magaddal:
- az általános iskolai bizonyítványodat,
- az általános iskola által kiadott „Értesítés iskolaváltoztatásról” c. nyomtatványt,
- a születési anyakönyvi kivonatodat,
- a személyi igazolványodat, lakcímkártyádat, az oktatási azonosító számodat tartalmazó kártyádat
(igazolásodat), TAJ kártyádat, adóazonosító kártyádat,
- a mellékelt egészségügyi adatlapot kitöltve, a kért dokumentumokkal együtt,
- a gyermekegészségügyi kiskönyv védőoltásokat tartalmazó oldalainak fénymásolatát
- a mellékelt iskolapszichológiai alapszolgáltatást elfogadó szülői nyilatkozatot kitöltve, aláírva,
- a mellékelt tanulói adatlapot kitöltve, aláírva,
- a mellékelt, mindennapos testnevelés órával kapcsolatos adatlapot kitöltve, aláírva,
- a
tankönyvigényléshez
szükséges
Megrendelő
nyilatkozatot
kitöltve,
aláírva.
Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a hátoldalán a tájékoztatót, az Ny, C és D osztályban figyelj a
csoportbeosztásra (nyelv illetve tanulmányi terület szerint). A B osztálynál a csoportbontásokat
szeptember első hetében alakítjuk ki, a megjelölt nyelvkönyveket akkor kell megrendelnetek.
- az étkezési támogatás kérelméhez szükséges igazolást (3 gyermek esetén a családi pótlékról szóló
határozat vagy a legutolsó utalás igazolása (postai szelvény v. banki kivonat v. fizetési jegyzék)
vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot) ill. fénymásolatát,
- amennyiben nem vagy magyar állampolgár, a tandíjmentességhez szükséges feltételek
fennállásának igazolását.
- készpénzt, amennyiben szeretnétek Kőrösy pólót rendelni, és/vagy a tanulói balesetbiztosítás
megkötéséhez.
FIGYELEM! A diákigazolvány igényléshez a beiratkozás előtt a kormányablakban fényképes igénylőlapot
kell készíttetni a központi nyilvántartás részére (NEK – Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap). Kérjük,
ezzel kapcsolatos tájékoztatónkat olvasd el honlapunkon (www.korosy.hu) a Beiratkozás címszó alatt.
Szeged, 2018. április 23.

Farkasné Székely Angéla
igazgató
Leendő kilencedikes tanulóink nem maradnak le semmilyen fontos információról,
ha bejelölik iskolánk Facebook-oldalát:
www.facebook.com/korosyszeged

