
AZ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA IRATKOZÓK FIGYELMÉBE 

II. szakasz 2021 május 24-31 

 

A II-ik szakaszra maradt helyek száma: 

 

1. Hagyományos osztályok: 0 

2. Step by Step osztály:        3 

 

Az iratkozás menete: 

Az iratkozás történhet személyesen vagy online. 

Bármelyik opciót választja kérjük, vegye figyelembe, hogy a beiratkozási 

dossziénak el kell jutnia iskolánkhoz 2021. május 31-ig. 

 

 

1. Személyesen az iskola titkárságán: 

 

Beiratkozni  2021. május 25 –től  május 31 –ig lehet, kizárólag előzetes telefonos 

programálás alapján. Telefon: 0264 /597280 vagy 0751 216 051 

Megjegyzés: május 24, Pünkösd szabadnap. 

 

Hétfő-Csütörtök 8-18 óra között 

Péntek 8-17 óra között.  

 

Megjegyzés: A bejutás nem az iratkozás sorrendjétől függ! 

 

2. Online:        A beiratkozáshoz szükséges iratokat a következő e-mail címre 

küldhetik .E-mail : bathory_kvar@yahoo.com 

Kérjük azokat a szülőket, akik online íratják be gyermeküket, hogy ezt telefonon 

is jelezzék az iskola titkárságán 2021. Május 31-ig a következő számon Tel: 0264 

597 280 vagy 0751 216 051 

Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

1. Beiratkozási kérelem ( formanyomtatvány az iskola titkárságán, illetve online 

is letölthető- isjcj.ro honlapról ) 

2. A gyermek születési bizonyítványa ( eredeti és másolat ) 

3. A beírató szülő személyi igazolványa ( eredeti és másolat) 

 elvált szülők esetében a bírósági határozat fénymásolata is szükséges, 

árva gyermek esetében szükséges az elhalálozási bizonyítvány; 

4. Iskolaérettséget igazoló nyilatkozat (csak a 6. életévüket 2021.IX.1. - XII.31. 

időszakban betöltő gyermekek esetében); 

about:blank


5. Irattartó dosszié (dosar plic), abban az esetben, ha személyesen adja le a 

dokumentációt. 

6. Azoknak a szülőknek, akik online módon, emailben íratják be 

gyermeküket, ki kell tölteniük egy nyilatkozatot arról, hogy a beiratkozási kérésbe 

írt adatok megfelelnek a valóságnak, és hogy az iskola által megnevezett időpontban 

be fogják mutatni az eredeti iratokat. (Declaratie pe propria raspundere Anexa 3 ) 

A Step by Step osztályba ( nincs körzete ) túljelentkezés esetén az országos valamint a helyi 

kritériumok szerinti pontozás alapján jutnak be a gyerekek. 

 

 

Országos kritériumok: 

 

      -  orvosi dokumentumokkal igazolható fogyatékkal élő gyerek 

      -  mindkét szülőre árva  

      -  félárva 

      -  ha van testvére az intézményben 

 

Helyi kritériumok: 

 

      -     a szülő a közelben dolgozik ( munkahelyi igazolással bizonyítva ) 

      -   a nagyszülők a közelben laknak és iskola idő alatt a gyerek a felügyeletük alatt van              

( nagyszülő személyi másolata valamint  a szülő felhatalmazása a nagyszülő részére )    

 

 

 


