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ISKOLAI BEÍRATÁS 2022. 
 

Az iskolai beíratás időpontja:  2022. április 21. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óráig 

2022. április 22. (péntek) 8:00 – 19:00 óráig 

Az iskolai beíratás helyszíne:   Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola  

      Hajmáskér, Iskola u. 1. 

 

Az iskolai beíratásra kérem az alábbiakat, hozza magával: 

 - a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját 

 - óvodai szakvéleményt, 

 - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

 - a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját (másolat) 

 - diákigazolvány igényléséhez okmányirodától NEK tanuló fénykép azonosító 

lapját-(ingyenes) 

 

Az első évfolyamos diákjainknak az alábbi lehetőségeket kínáljuk: 

- szótagoló-elemző olvasás, hagyományos írás-tanítás 

- számítástechnikai oktatás 1. osztálytól korszerű számítástechnikai tantermünkben 

- angol-német nyelv már 1. osztálytól ismerkedhetnek a tanulók játékosan (heti 1 óra) 

- 4. osztálytól angol- német csoportbontásban idegen nyelvtanulás (heti 4 óra) 

- mindennapos testedzés lehetősége, szükség szerint gyógytestnevelés (új tornatermünkben) 

- tanulási nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatását fejlesztő pedagógus segíti 

- érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök 

- úszásoktatás, a 3 - 6. évfolyamon,  

- zeneiskolai oktatás (furulya, zongora), művészeti oktatás (néptánc) 

- napközis- tanulószobai foglalkozás 

A beiratkozás során a szülőnek nyilatkoznia kell: 

 szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 életvitelszerű lakóhelyi tartózkodásról 

 rendszeres GYVT, HH, HHH jogosultság megléte 

A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy gyermeke számára mely lehetőséget választja:  

 erkölcstan/hit és erkölcstan közül mit választanak,  

 hogy gyermeke számára milyen idegen nyelvet választ.  Ez a választás a gyermek 

számára a későbbiekben 1.-4. osztályig kötelező lehetőségek: angol vagy német 

 kérnek-e 16
00

-ig (napközis) ellátás alóli mentességet (csak különösen indokolt estben)  

 a tankönyvet meg kívánják-e vásárolni,  

 étkezési kedvezményt igénybe kívánnak-e venni. (Ezt a beirtásnál igazolni kell!) 

Lehetőség van az e-ügyintézésre: a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon. Az eljárásrendről a 

központi tájékoztatás után adunk pontosabb tájékoztatást. 

Információk, az iskola honlapján . Iskolai beíratás 2022-2023. tanév, fül alatt. 

 

 

Hajmáskér, 2022.03.21.        Ékes Tamás  

                               intézményvezető 
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