
 

      

Tájékoztató a 2019/2020 tanévre felvett tanulók 

beiratkozásáról és a szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatáról! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy iskolánkban a 2019/2020. tanévre felvett 9. osztályos tanulók beiratkozásának 

dátuma: 2019. június 21. 08:00-12:00.  

   Helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. a Nyíregyházára felvett tanulók esetében 

    4474 Tiszabercel, Fő u. 90. a Tiszabercelre felvett tanulók esetében 
 

Kérjük a jelzett időpontban a tanuló és a gondviselőjének pontos megjelenését. 

A beiratkozás feltétele, az előzetes alkalmassági vizsgálaton való megfelelés! 

Beiratkozáshoz az alábbiakat hozza magával: 
– tanuló TAJ számát 

– a tanuló személyi igazolványát 

– a tanuló születési anyakönyvi kivonatát 

– az Okmányirodában elkészített NEK adatlapot a diákigazolvány igényléséhez 

– általános iskolai bizonyítványát 

– ha van, határozat a sajátos nevelési igényről (dislexia, disgraphia, diskalkulia) /SNI/ és a szakértői 

bizottság által elkészített megújított „intézménykijelölési határozatot” 

– ha van, a „Halmozottan Hátrányos Helyzet” –ről szóló jegyzői határozatot /HH; HHH/ 
–  

Az iskolakezdés sajnos anyagilag egyre jobban megterheli a Szülőket.  

Ezért a felkészüléshez tájékoztatásul közöljük az alábbiakat: 

– az előírt ünnepi öltözék iskolánkban: fehér ing, blúz, sötét nadrág, szoknya 

– várható egyéb költség: 5 000 Ft (emblémás póló, emblémás nyakkendő/sál, ellenőrző könyv) 
 

A VÁLASZTOTT SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT 

IDŐPONTJAI:  

Nyíregyházára felvett tanulók esetében: 

   2019. május 15. 08:00-12:00 Szakgimnáziumba felvettek részére 

   2019. május 08. 08:00-12:00 Szakközépiskolába felvettek részére 

   (Pótnap: 2019 május 29. 08:00-12:00 és 2019. június 05. 08:00-12:00) 

   HELYE: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.  

Tiszabercelre felvett tanulók esetében 

   2019. május 08. 08:00-08:45 Szakközépiskolába felvettek részére 

   HELYE: 4474 Tiszabercel, Fő u. 90..  

 

Kérjük a jelzett vizsgálati időpontban a tanuló és a gondviselőjének pontos megjelenését! 

 

Az alkalmassági vizsgálathoz szükséges: 

 a tanuló TAJ száma 

 az általános iskolában kapott védőoltásról igazolás; (oltás neve, dátuma, száma, aláírás) 

 ha védőoltásait külföldön kapta akkor minden ilyenről hiteles fordítást kérünk, és egyúttal érvényes (egy éven 

belüli) tüdőszűrő eredményt.  

 ha a tanuló jár valamilyen gondozásra (pl. szemészet, orthopedia, allergia stb.) vagy valamilyen betegsége van, 

akkor arról kérjük a lelet fénymásolatát! 

 

 Ferdinánd Tibor László 

 igazgató 


