
BEIRATKOZÁS AZ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA  

2022-2023-AS TANÉV 

 

A 2022-2023-AS TANÉVBEN INDULÓ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYAINK : 

2  hagyományos osztály: 44 hely 

1  Step by Step osztály: 22 hely 

 

BEIRATKOZÁSI FELTÉTELEK: 

• a gyerek 2022. augusztus 31-ig töltse be a 6. életévét 

• abban az esetben, ha a gyerek 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. között tölti be 6. 

életévét, és járt óvodába, az óvoda által kiállított iskolaérettségi nyilatkozat szükséges 

• abban az esetben, ha a gyerek 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. között tölti be a 

6. életévét, de nem járt óvodába, a CJRAE által kiállított iskolaérettségre vonatkozó 

felmérés eredménye szükséges 

BEIRATKOZÁS IDŐSZAKA: 2022.  április 11-május 10. 

Órarend: 

• hétfő-csütörtök: 8-18 óra 

• péntek: 8-17 óra  

 

Megjegyzés: A húsvéti ünnepek ideje alatt (április 15., 18., 19.) az  

ügyfélfogadás szünetel!! 

A beiratkozás menete: 

Az iratkozás történhet személyesen, on-line vagy postai úton. 

Bármely lehetőséget választja a kedves szülő, kérjük, vegye figyelembe azt, hogy a 

beiratkozási okiratok jussanak el iskolánkba, legkésőbb 2022. május 10., 18 óráig. 

 

1. Személyes beiratkozás az iskola titkárságán: 

A személyes beiratkozás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, a következő 

telefonszámok egyikén: tel.: 0264 /597280 vagy 0751 216 051 

 

2. On-line módon, vagy postai úton történő beiratkozás: 

Aki az on-line vagy postai úton történő beiratkozási módozatot választja, az alábbi címek 

egyikén teheti meg ezt:  

• e-mail-cím: bathory_kvar@yahoo.com  

• postai levélcím: Liceul Teoretic,,Báthory István”, 400084 -Cluj-Napoca, Str. M. 

Kogălniceanu Nr. 2 

 

Amennyiben a postai lehetőséget választja, megkérjük, levelét küldje visszaigazolást igénylő 

formában (,,confirmare de primire”)! 

 

 

Megkérjük azon szülőket, akik a beiratkozás on-line, vagy postai úton történő  formáját 

választják, ezt telefonon is jelezzék az iskola titkárságán, 2022. május 10-ig, a következő 

telefonszámok egyikén: 0264 597 280, vagy 0751 216 051! Megköszönjük!  
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Megjegyzés: Az előkészítő osztályba történő bejutás nem a beiratkozás  

                       sorrendjétől függ! 

Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

1. Beiratkozási kérelem (elérhető az iskola titkárságán, vagy letölthető az alábbi 

honlapról: www.isjcj.ro) 

 

Megjegyzés: Személyes beiratkozás esetén nem szükséges előre kitölteni a beiratkozási kérelmet!  

 

2. A gyermek születési bizonyítványa (eredeti és másolat) 

3. A beirató szülő személyazonossági igazolványa (eredeti és másolat) 

▪ elvált szülők esetén, a bírósági határozat fénymásolata is szükséges, árva gyerek 

esetén pedig, az elhalálozási bizonyítvány 

 

4. Iskolaérettséget igazoló nyilatkozat, csupán a 6. életévüket 2022. szept. 01-2022. dec. 

31. közötti időszakban betöltő gyerekek esetében (,,Anexa 1 la Metodologia de înscriere 

a copiilor în învățământul primar”) 

 

5. Irattartó dosszié (abban az esetben, ha személyesen adják le az iratokat)  

 

6. Azon szülő, akik e-mail-en vagy postai úton íratja be gyerekét, ki kell, hogy töltsön 

egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a beiratkozási kérelemben foglalt adatok 

megfelelnek a valóságnak (,,Declarație pe propria răspundere” Anexa 3) 

A Step by Step osztálynak  nincs körzete, túljelentkezés esetén az országos, valamint az iskola 

által  meghatározott kritérium alapján nyernek felvételt a gyerekek. 

 

A hagyományos osztályba való bejutás lakcím alapján történik. A fennmaradt helyekre az 

alábbi kritériumrendszer szerint történik az elosztás: 

 

• Országosan előírt kritériumok: 

      -  orvosi iratokkal igazolt, fogyatékossággal rendelkező gyerek 

      -  mindkét szülőre árva gyerek  

      -  félárva gyerek 

      -  testvér az intézményben 

 

• Az iskola által előírt kritériumok: 

      - valamelyik szülő a közelben dolgozik (munkahelyi igazolással bizonyítva) 

      - valamelyik nagyszülő a közelben lakik (nagyszülő személyazonossági másolata)     

 

Megjegyzés 

Amennyiben az igény az angol vagy a német nyelvet tanuló osztályokra meghaladja a helyek 

számát, a két hagyományos osztályba való elosztás a Vezetőségi Tanács által jóváhagyott eljárás 

szerint történik a következő módon: a gyerekeket nemek és névsor szerint rendezzük, majd  „egy 

ide-egy oda”-elv alapján történik az elosztás. Ezek után engedélyezzük az azonos nemű gyerekek 

osztálycseréjét a két szülő közös kérése alapján.      
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