Beiratkozás menete a 2020/2021-es tanévre
Az AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiumába felvételt nyert tanulók beiratkozása a 2020/2021-es tanévre
az alábbiak szerint történik:
A felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján
személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.
Elektronikus úton történő beiratkozás esetén a Köznevelési Regisztrációs
és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) üzemeltetője a Kréta e-Ügyintézés
felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő
részére, hogy az iskolánkba felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse
részünkre a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat
segítségével. Az adatok elektronikus úton történő megküldésének, az
elektronikus úton történő beiratkozásnak a határideje 2020. június 24.
(szerda) 24,00 óra.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás esetében a
rendelkezésre álló időben a szülő vagy a törvényes képviselő nem tudja a
Kréta használatával megküldeni a szükséges adatokat, igazolásokat, a
tanulónak lehetősége van arra, hogy azokat a 2020/2021-es tanév első tanítási
napján bemutassa.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra elektronikus úton történő
beiratkozáskor a 2020/2021-es tanév első hetében kerül sor.
Személyes úton történő beiratkozás az alábbi rend szerint történik:
A Mezőgazdasági gépész szakképző osztályba jelentkezettek részére a
beiratkozás és az egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontja: 2020.
június 23. (kedd) 8,00 órától 14,00 óráig.
A beiratkozás helye: Tanügyi épület, 6. számú tanterem
A Mezőgazdasági gépésztechnikus, Közszolgálati ügyintéző (rendész
ágazat) technikumba jelentkezettek, valamint a Gazda szakképző osztályba
jelentkezettek részére a beiratkozás és az egészségügyi alkalmassági vizsgálat
időpontja: 2020. június 24. (szerda) 8,00 órától 14,00 óráig.
A beiratkozás helye: Tanügyi épület, 6. számú tanterem

A beiratkozásra szíveskedjen az alábbiakat magával hozni:
- A tanuló személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
- A tanuló TAJ kártyáját, adóigazolványát és oktatási azonosító
kártyáját.
- A tanuló általános iskolai bizonyítványát vagy annak az általános
iskola által kibocsátott másolatát.
- A kitöltött tanulói adatlapot.
- Érvényben lévő szakértői véleményt (vagy ennek másolatát) a sajátos
nevelési igényű tanulók (SNI, BTMN) esetében.
- Az étkezési kedvezményhez szükséges igazolást (3 vagy több
gyermek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozatot, vagy annak másolatát).
- A területileg illetékes okmányiroda (vagy kormányablak) által
diákigazolványhoz kiadott fényképes adatlapot (NEK adatlap).
Amennyiben a beiratkozáskor nem áll rendelkezésre a diákigazolvány
igénylésére vonatkozó kérelemhez szükséges NEK adatlap, a
beiratkozást követően személyesen vagy postai úton is benyújtható.
Kérjük, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra az alábbiakat
szíveskedjen magával hozni:
- Orvosi igazolást arról, hogy a gyermek a kötelező védőoltásait
megkapta (háziorvostól).
- Orvosi igazolást a gyermek egészségi állapotáról (háziorvostól).
- Jelenlegi és korábbi betegségekről szóló leleteket (szakorvostól) pl.:
asthma, allergia, epilepszia, szívbetegség, vesebetegség, pajzsmirigy,
pszichiátriai, idegrendszeri elváltozás, (depresszió, pánikbetegség,
írási-olvasási-számolási
zavar,
beszédhiba,
magatartászavar),
ortopédiai elváltozások (lúdtalp, gerinc-ferdülés, érzékszervi eltérés
(hallás, látás) és ezek kezeléséről szóló szakorvosi papír.
- Igazolást testnevelés óra alóli felmentésről (szakorvostól), ha van ilyen
a gyermeknél.
- Korábbi balesetről, műtétekről, kórházi kezelésről, beavatkozásról
szóló szakorvosi leleteket, zárójelentést.
- Szakorvosi igazolást rendszeres gyógyszerszedésről.
- Igazolást gyógyszerérzékenységről.

- A gyermek 5 éves korában készült gyermekorvosi vizsgálatról szóló
„5.számú melléklet”-et.

A tanév kezdéssel, kollégiummal kapcsolatos tudnivalókról a
beiratkozáskor adunk tájékoztatást. Elektronikus úton beiratkozó
tanulóink esetében a szükséges tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg.

Kérjük, hogy a személyes úton történő beiratkozás során a járványügyi
szabályok betartására (1,5 m távolság, szájmaszk, saját toll használata, egy
diák lehetőleg egy kísérővel érkezzen) fokozottan figyeljenek!

