TÁJÉKOZTATÓ
A 2020/2021 TANÉVRE, 9. OSZTÁLYBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola - hivatkozva a Prof. Dr.
Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere általaláírt 10/2020 (V.29.)EMMI rendeletre is – a
következő tanév 9. osztályaiba történő középfokú iskolai beiratkozásról, annak rendjéről az
alábbi tájékoztatást adja.


A beiratkozást megelőzi a 2020.06.10-én illetve 2020.06.17-én kötelező orvosi
alkalmassági vizsgálat.
Ennek pontos időpontjáról minden jelentkezőt a felvételi rendszerben megadott
értesítési címen (ha van megadott e-mail címe azon is) értesítettünk.
Beiratkozásra csak a választott szakra ’alkalmas’ iskolaorvosi vélemény esetében van
lehetőség. (Ennek hiányában, esetleg másik szakma is választható iskolánkban,
rendkívüli felvételi eljárás keretében.)
Az értesítő levél tartalmazza a személyes beiratkozás dátumát és időpontját is.
Kérjük ennek szíves betartását, tekintettel a járványügyi helyzetre.



A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az
iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat. Az elektronikus
beiratkozás lehetősége ellenére kérjük inkább a kijelölt időpontban a személyes
beiratkozás előnyben részesítését.



A tanuló beírásához több dokumentum, nyilatkozat benyújtására is szükség van.
Ezek:








tanuló TAJ száma*
a tanuló személyi igazolványa*
a tanuló születési anyakönyvi kivonata*
az Okmányirodában elkészített NEK adatlap a diákigazolvány igényléséhez**
általános iskolai bizonyítványa ***
ha van, határozat a sajátos nevelési igényről (dislexia, disgraphia, diskalkulia) /SNI/ és
a szakértői bizottság által elkészített megújított „intézménykijelölési határozat”
ha van, a „Halmozottan Hátrányos Helyzet” –ről szóló jegyzői határozatot /HH; HHH/

Iskolánk
célja
a
tanulói
dokumentumok
mielőbbi
„beszerzése”.
Azonban a járványügyi helyzetre való tekintettel, a csillaggal jelzett dokumentumok
esetében – a miniszteri határozat értelmében ’halasztás’ adható.
* a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja iskolánkban.
** a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer
adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a
beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthatja
*** az általános iskola a 2019/2020. tanév befejezését követően a tanuló általános iskolai bizonyítványának
másolatát elektronikus úton eljuttatja az érintett tanuló szülője vagy törvényes képviselője részére.



Elektronikus beiratkozás választása esetén azt a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés
felületén a „Beiratkozás középfokú intézménybe" (BKI) folyamat segítségével teheti
meg. Itt a rendelkezésre álló, elvárt dokumentumokat is feltöltheti.
Ez a felület 2020.06.15-én válik elérhetővé. A beiratkozást és az adatok beküldését kérjük,
teljesítse azt a személyes beiratkozást megelőző napig, 2020.06.23.-ig.

Ferdinánd Tibor László
igazgató

