KEDVES LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSAINK!
Iskolánk többcélú intézmény, összetett iskola, melyben általános iskola és gimnázium működik. Célunk a
keresztény értékrendre épülő, római katolikus szellemű nevelés-oktatás. Összetartó, hagyományokkal
rendelkező, családias iskolaközösséggel rendelkezünk. 2016. évtől működünk egyházi iskolaként.
Első évfolyamon két oktatási formából lehet választani:
 Iskolaotthonos oktatás
 Emelt szintű testnevelés napközivel
Kiemelt feladatunknak tekintjük a diákjainkkal való egyéni bánásmódot, törődést, a színvonalas és
sokoldalúan differenciált nevelő-oktató munka során tanulóink számára korszerű, használható tudás
közvetítését, képességeik, kreativitásuk fejlesztését.

Nevelésünk alapelvei: az igaz, a szent, a szép és a jó.

Szeretettel várunk benneteket!

TUDNIVALÓK A JELENTKEZÉSRŐL ÉS A BEÍRATKOZÁSRÓL


A gyermek iskolánkba való felvételét Jelentkezési lap kitöltésével kérelmezi, melyen megjelöli a
választott oktatási formát: (iskolaotthonos, vagy emelt szintű testnevelés napközivel) A jelentkezési
lapot iskolánk titkárságára kell eljuttatni, A felvételi eljárás során előnyben részesülnek azok, akik
rendelkeznek lelkészi ajánlással.

Jelentkezési lap az iskola honlapjáról letölthető, vagy az iskolában kérhető.
(Cím: 3800 Szikszó, Miskolci út 9. főépület, titkárság)
A jelentkezési lapot a beíratást megelőzően leadni szíveskedjenek!
(A kitöltött, aláírt lapot lehetőség szerint szkennelve e-mailben, kérjük elküldeni! Amennyiben ez nem
lehetséges, akkor a 46-596-323 telefonszámon, munkaidőben kérhet időpontot a személyes leadáshoz)
Leadási határidő: 2021. április 07.


Testnevelés emelt szintű képzésre jelentkező óvodás gyermekek számára Képességmérést
szervezünk, melynek időpontjáról, módjáról a járványügyi helyzetnek megfelelően később
intézkedünk és adunk tájékoztatást. Az emelt szintre történő jelentkezéshez a gyermek egészségügyi
alkalmasságáról szóló orvosi igazolás is szükséges, melyet a gyermekorvostól lehet beszerezni
legkésőbb a képességmérés időpontjáig.

A 2020/2021 tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint:
A tanköteles korú gyermekek beíratásának időpontja: 2021. április 15-16.
A beiratkozás módjáról a járványügyi helyzet alakulásától függően később intézkedünk, és tájékoztatjuk az
érintetteket.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:


a gyermek születési anyakönyvi kivonata



lakcímkártyája



TAJ kártyája



lelkészi ajánlás (ha van)

A leendő első osztályos tanulóink és szüleik számára évente, hagyományosan szervezett nyílt napot és
„Iskolanyitogató” programot idén is szeretnénk megvalósítani, de ennek időpontjáról és módjáról csak a
későbbiekben tudunk dönteni!

Nyitrainé Jurácsik Antónia
Intézményvezető

