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Tisztelt Szülő! 

Kedves Tanuló! 

A beiratkozás időpontja: 2020. június 22-én 9 és 16 óra között. 

Az online beiratkozás június 15-től az e-Kréta használatával lehetséges. 

Kérjük, hogy válasza az online beiratkozást és június 21-ig iratkozzon be! Amennyiben az 

online beiratkozással gondja van, vegye fel velünk a kapcsolatot a titkarsag@oveges-szi.hu 

címen, vagy a 36/30/4691554 telefonszámon. 

A BEIRATKOZÁSHOZ A KÖVETKEZŐ OKMÁNYOK SZÜKSÉGESEK 

1. Személyi- és lakcím igazolvány, 

2. TAJ kártya, 

3. Oktatási azonosító (diákigazolványon is megtalálható), 

4. Sikeresen lezárt általános iskolai bizonyítvány (javítóvizsga kizáró ok), 

5. Születési anyakönyvi kivonat, 

6. Okmányiroda által kiállított NEK azonosító (NEK adatlap), 

7. Az általunk, e levelünkben mellékelt nyomtatványok kitöltve: 

 Tankönyvek rendelése (tankönyv támogatási nyomtatvány a szükséges igazolással) 

 Nyilatkozat a kedvezményes étkezés igénybevételéhez, 

 Adategyeztető lap, 

 Nyilatkozat úszásoktatás igénybevételéhez, 

 Szülői nyilatkozat a gyermek iskola-egészségügyi ellátásához, 

 Kollégiumi elhelyezés igénylése esetén felvételi kérelem. 

ONLINE BEIRATKOZÁS 

Lépjen be az e-Kréta rendszerbe szülőként, keresse az e-Ügyintézést és válassza a középfokú 

beiratkozás lehetőséget. Az e-Kréta rendszerbe a belépési lehetősége itt kezdeményezhető: 

https://tinyurl.hu/JP1G/ Kövesse leírtakat és iskolánk részletes tájékoztatóját, amelyet 

megtalál honlapunkon: http://www.oveges-szi.hu/palyavalasztas/8-osztalyosoknak/  

Kérjük, hogy ha teheti, válassza az online beiratkozást. Figyelje a honlapunkon 

megjelenő információkat, mert a járványhelyzet alakulásától függően lehetséges, hogy 

csak online úton lesz lehetőség a beiratkozást megtartani. 

DIÁKIGAZOLVÁNY – NEK adatlap 

A diákigazolvány rendelésének menete a következő: 

A lakóhelyileg illetékes okmányirodák végzik a fénykép elkészítését és az aláírás 

digitalizálását. Az okmányirodai folyamat során a tanuló adatai egyeztetésre kerülnek a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján. Az ott kapott adatlapon szereplő NEK 

azonosítóval és a lakcímkártya adatival lehetséges a diákigazolvány igénylése. 



 

Javasoljuk, hogy a szülő az okmányirodába kísérje el a tanulót, s vigye magával a tanuló 

személyi igazolványát és a lakcímkártyáját. Amennyiben még nem rendelkezik 

igazolvánnyal, abban az esetben a születési anyakönyvi kivonatot kell vinni, és a 

lakcímkártyát. Az okmányirodában a NEK adatlap kiállítása ingyenes. 

A diákigazolvány ügyintézése hosszabb időt vesz igénybe, ezért kérjük, hogy a 

beiratkozásig a NEK azonosítót szerezze meg, hogy a tanévkezdés zökkenőmenetes 

legyen. 

ISKOLAORVOSI EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a veszélyhelyzet megszűnését követően – 

várhatóan szeptember első napjaiban – kerül sor. Amennyiben a gyermek az egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek nem felel meg, úgy más szakmára kell átirányítanunk. 

KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS 

A kilencedik évfolyamos tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője (gondviselője) közvetlenül a 

kollégium vezetőjéhez benyújtott kérelemmel kérheti kollégiumi felvételét. A kollégiumi 

felvételi kérelmet írásban kell benyújtani a mellékelt lap kitöltésével. Kérjük, hogy a 

jelentkezési lapot is töltse fel az online beiratkozásnál, vagy postafordultával küldje 

vissza! 

A kollégiumi jelentkezés elbírálásáról, az iskola a szülőt, illetve a tanulót Határozat 

formájában postai úton értesíti a beiratkozást követően július 15-ig. 

TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYÉB TUDNIVALÓKRÓL 

 Kérjük, hogy ne felejtse el kitölteni és feltölteni a mellékelt adategyeztető lapunkat! 

 Igénybe vehető kedvezményes étkeztetés az iskola éttermében. (A mellékelt 

Nyilatkozat kitöltése szükséges a kedvezmény igénybevételéhez.) 

 A első évfolyamon úszásoktatást szervezünk, amely kötelező és ingyenes. (2 hetente 2 

óra). 

 A szükséges iskolai eszközökkel, felszerelésekkel kapcsolatos tudnivalókat 

mellékeljük. 

 Tájékozatjuk, hogy intézményünkben és a kollégiumban zártláncú kamerás 

megfigyelő rendszer működik. Adatkezelési nyilatkozatunkat megtalálja a 

honlapunkon (http://www.oveges-szi.hu/dokomentumok/). 

 A Csipetke táborral kapcsolatosan külön tájékoztatást mellékelünk. A részvételt a 

táborban minden tanulónak javasoljuk. Jelentkezős esetén 3500,- Ft, amely utalással 

fizetendő 07.10-ig „A Balatonfűzfői Szakközépiskola Jövőjéért Alapítvány” 

Takarékbanknál vezetett számlájára: 72900037-10002931 

 Kérdés esetén keressen bennünket a további tájékoztatásért! 

Településünkön, az Irinyi János Általános Iskolában alapfokú művészeti oktatás folyik 

képzőművészet és zenetanulás területén. A művészetoktatás délutánonként térítési díj 

ellenében igénybe vehető. Beiratkozni 2020. szeptember első hetében lehet az általános 

iskolában. A művészeti oktatással kapcsolatosan a 88/586-090-es telefonszámon lehet 

érdeklődni Barát Valéria igazgatóhelyettes asszonynál. 

BEIRATKOZÁSKOR, online beiratkozás esetén az első tanítási napon kell fizetni 

 egyéb felmerülő költségekre (pl.: iskolai nyakkendő vagy sál)  4500,- Ft. 

Balatonfűzfő, 2020. április 27. 

 Tóth Lajos Péter,  

 igazgató sk. 


