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Kedves Leendő Tanulónk!
Örömmel értesítelek, hogy felvételt nyertél iskolánk
9. évfolyamára (közlekedés szakmacsoport) az alábbi tagozatra: 211 (angol),
amennyiben a pályaalkalmassági orvosi vizsgálat erre egészségileg alkalmasnak tart.
TENNIVALÓID A BEIRATKOZÁSIG:


Pályaalkalmassági orvosi vizsgálat:
helye:
BGSZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma
(1095 Budapest, Mester u. 60-62.) II. emelet
ideje:

külön beosztás szerint

A védőnő által kért, pályaalkalmassági vizsgálathoz szükséges egészségügyi papírokat, leleteket, illetve a
kitöltött egészségügyi kérdőívet (mellékelve) hozd magaddal! (Információ a honlapon, a leendő
diákjainknak alcím alatt.)


Diákigazolvány igénylése:
Első lépés az ún. NEK adatlap beszerzése, melyet az okmányirodák adnak ki. Az okmányirodában
lefényképeznek, és aláírásmintát vesznek fel. Az itt kapott adatlapot a beiratkozáshoz feltétlenül hozd
magaddal! A 14 éven aluli tanulók esetében szülői kíséret szükséges.
A kapott NEK adatlapra kérjük ráírni, hogy a lakcímkártyán szereplő állandó/ideiglenes
lakcímek közül melyik szerepeljen a diáki gazolványon!



Ingyenes tankönyvigénylés:
Amennyiben jogosult a kedvezményre, kérjük a mellékelt nyomtatványt kitölteni, és a szükséges
igazolásokkal együtt, ha lehetséges, a szülői értekezleten, de legkésőbb a beiratkozáskor leadni a
tankönyvrendelés határideje miatt.
Az igazolásnak 2017. október 1-jén is érvényesnek kell lennie!

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDEJE:

2017. május 23. (kedd) 1700 óra

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2017. június 22. (csütörtök) 800 óra

A szüleid részvételére feltétlenül számítunk!

A beiratkozáshoz feltétlenül hozd magaddal a következőket:

általános iskolai bizonyítvány,

személyi igazolvány, lakcímkártya mindkét oldalának és a TAJ kártyának O L V A S H A T Ó
másolata (ha lehet egy A4-es lapon),

nem magyar állampolgár esetében az itt tartózkodás jogcímét igazoló dokumentum fénymásolata,

adatlap (mellékelve) pontosan, olvashatóan (nyomtatott nagybetűvel) a személyes okmányok alapján
kitöltve,

a diákigazolvány igényléshez az okmányiroda által kiadott NEK adatlap.
Budapest, 2017. május 3.
Dr. Zántó Edina
tagintézmény-vezető
Melléklet: 4 db

