
Kedves Szülők!  

 
Szeretettel ajánljuk a Szent Orsolya Iskolaközpont Általános Iskoláját és Alapfokú Művészeti 

Iskoláját azoknak, akik szeretnének gyermeküknek olyan iskolát választani,  

 amelyik a keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét,  

 ahol a nevelő jelleg dominál, 

 amelyik a nemzeti értékeket szolgálja, valamint 

 kiemelt szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. 

 

Jelentkezés: 

Az idei évben a COVID-járványra, illetve a rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel az 

iskolánkba történő jelentkezés és beiratkozás az eddigi évektől eltérően történik.  

 

A jelentkezési lapokat az iskola honlapjáról tölthetik le, illetve papíralapon eljuttatjuk a város 

óvodáiba, ahol szintén hozzá lehet jutni.   

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat (papíralapon) kérjük juttassák el iskolánkba – 

Dombóvár, Kölcsey u. 1-3. (leadható az iskola titkárságán, a portán, illetve bedobható az 

iskola postaládájába).  

Jelentkezési határidő: 2021. március 31. 

A jelentkezést követően minden családdal telefonon felvesszük a kapcsolatot. Az egyeztetett 

időpontban, április 8-án és 9-én beszélgetésre várjuk a szülőket és gyermeküket.  

A személyes találkozások szigorúan a járványügyi szabályok betartásával történnek, 

szabadtéren, egyszerre egy családdal.  

 

Döntés a felvételről:  

A gyermek felvételéről az igazgató dönt. A felvételről 2021. április 12-én a szülőt írásban 

értesítjük. A felvétel elutasítása határozattal történik, ami ellen 15 napon belül – a 

döntéshozónak benyújtva - a szülő eljárást indíthat. A kérelemről másodfokon a nevelőtestület 

tagjai közül – igazgatói munkakör betöltésére jogosító végzettséggel rendelkező – pedagógus 

dönt. 

 

Első szülői értekezlet: 

Az első szülői értekezletet 2021. április 13-án (17,00 órakor) tartjuk, ahol tájékoztatást 

nyújtunk a részletes tudnivalókról, illetve a szülők választ kaphatnak kérdéseikre. 

(Előfordulhat, hogy a szülői értekezlet online-formában kerül megtartásra.) 

 

Felvett gyermekek beiratkozása: 

A beiratkozás 2021. április 15-én (csütörtök) Embersits Zoltán igazgatóhelyettesnél 

személyesen történik.  

 



 

A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát, 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

 1 db igazolványképet, 

 a gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

 a gyermek TAJ kártyáját, 

 a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló 

szakvéleményt, orvosi igazolást; 

 a gyermekfelügyeleti jogról szóló szülői nyilatkozatot  

 gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat - ha van ilyen. 

 külföldi állampolgárságú gyermek esetén a letelepedési, munkavállalási határozatot. 

 

(Az ingyenes és kedvezményes étkezés igénybevételéhez a „Nyilatkozat” elnevezésű - 

honlapról letölthető, vagy az iskolánál igényelhető - nyomtatványt kell kitölteni, és 

beiratkozáskor leadni.) 

 

Zeneiskolai beiratkozás 

Az általános iskolába felvételt nyert diákok tanévkezdéskor jelentkezhetnek zeneiskolai 

képzésre, a következő tanszakokra: 

 Fafúvós  

Tantárgyak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

 Rézfúvós  

Tantárgy: trombita 

 Akkordikus 

  Tantárgyak: ütőhangszer 

 Billentyűs 

Tantárgy: zongora 

 Vonós 

Tantárgy: hegedű 

 Zeneismereti tanszak: szolfézs 

 

Diákigazolvány igénylése: 

A beiratkozást követően a diákigazolvány igénylésének menete: 

- Elsőként az okmányirodát kell felkeresni, ahol a tanuló fényképét és aláírásképét rögzítik. 

- Az itt kapott NEK adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap) birtokában az 

iskolatitkár – elektronikus rendszeren keresztül - továbbítja az igénylést.  

- Az elkészült diákigazolványokat az Oktatási Hivatal az iskolának küldi meg. 

- A diákigazolvány elkészültéig – kérelemre – az iskolatitkár igazolást, ún. „ideiglenes 

diákigazolványt állít ki a tanulónak, amellyel a diákigazolványhoz kapcsolódó 

valamennyi kedvezmény igénybe vehető. 

 

 

További tájékoztatók, nyomtatványok megtekinthetők, illetve letölthetők honlapunkról.  
 


