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Kedves Tanuló!
Szeretettel köszöntelek iskolánk diáksága körében. Az alábbiakban összegyűjtöttem néhány
praktikus információt a további teendőkre, tudnivalókra vonatkozóan.
Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:
- a járványhelyzetre való tekintettel
és attól függően későbbi időpontban kerül
megtartásra ( Az iskolaegészségügyi szolgálat csatolt egészségügyi nyilatkozatára itt lesz
majd szükség )
BEIRATKOZÁS:
- június 15-től elektronikusan is lehetséges, a honlapunkon ( www.selyehszki.hu)
található útmutató segítségével
- 2020 . június 22. hétfő, 9.00-12.00, iskolánkban. Csak akkor, ha az elektronikus
beiratkozást nem sikerült megoldani.
Amennyiben az iskolaválasztási szándék a beiratkozásig módosult, kérjük azt írásban
mihamarabb, de legkésőbb a fenti időpontig jelezni.
Kérjük, a beiratkozáshoz hozd magaddal/ vagy – amit lehet - az elektronikus felületre
töltsd fel:
 Az általános iskola sikeres elvégzését igazoló általános iskolai bizonyítványodat.
 Iskola-póló rendelés (méret alapján rendeljük: S/M/L/XL/XXL méret, kék színű
(márkás) póló, rajta iskolánk nevével, testnevelés órán, sport versenyeken
használjátok. Jó minőségű, négy éven keresztül kitart, bírja a mosást, azért viszonylag
ilyen drága. Megrendeljük a tanulóknak, tanévkezdésre megérkezik, akkor kell
majd fizetni. (pólórendelés, méret)
 A diákigazolvány igényléséhez az Okmányirodában elkészíttethető NEK adatlapra
van szükség. ezt kell elhoznia és a beiratkozáskor iskolánkba leadni/ elektronikusan
feltölteni. A járványhelyzet miatt az okmányirodák korlátozottan elérhetőek, ezért a
NEK
adatlap hiányában is meg tudjuk igényelni a tanuló számára a
diákigazolványt. de a gyártó a NEK lap hiányában nem gyártja le. Az igazolvány
elkészültéig kérésre igazolást tudunk kiállítani. A diákigazolvány kiállítása díjmentes.
Postán, iskolánkba érkezik majd, az Oktatási Hivatal a kiállító szerv.
 Nyilatkozat az adószámról, a folyószámlaszámról és a TAJ számról (kitöltve),
Ösztöndíj/nyári gyakorlat díjának átutalása érdekében, szükséges
 Méretet veszünk a munkaruhához (6010, egészségügyi technikumi képzésben,
köpeny/tunika, fiúknak nadrág is) amelyet ezt követően az iskola rendel meg a
tanulóknak. A demonstermi gyakorlaton illetve a szakmai gyakorlaton ezt fogják majd
viselni – az elektronikusan jelentkezőknél majd tanévkezdéskor.



Beiratkozáskor tudod meg az évnyitó időpontját (várhatóan szeptember 1. kedd 7.45
perc) , megjelenés iskolai ünneplőben, utána osztályfőnöki órák (3) lesznek).

A tankönyvrendelésről:
 Az iskolák kizárólag a Könyvtárellátótól (KELLO) rendelhetnek könyveket,
közvetlenül a kiadóktól vagy
terjesztőktől nem, és kizárólag a hivatalos
tankönyvlistán szereplő könyvek közül választhatnak.
A KELLO augusztus végéig az iskolákba kiszállítja rendelt könyveket, a tanulók
várhatóan az első tanítási napokon vehetik át azokat.
A 9. évfolyamos tanulóknak a tankönyvek ingyenesek. ( A 2020/2021-es tanévtől a teljes
középiskolai évek alatt ingyenesek a tankönyvek, melyek megtalálhatóak a KELLO
felületén.)
A jogszabály szerint az ingyen tankönyvre jogosult tanulók az iskolai könyvtárból
kölcsönözhetik a tankönyveket.
Pótrendelések leadása 2020. szeptember 15-ig lehetséges.
Az idegen nyelv tanulásról:
A felvételt nyert tanulók néhány kivételtől eltekintve ( 9.A: 4.fő, 9.B: 2 fő) angol nyelvet
tanultak és azt szeretnék tanulni a továbbiakban is. Így német nyelvi csoport
indítására ilyen kis létszámban nincs lehetőség. Köszönjük megértéseteket.

A tanévkezdéshez füzetcsomagot nem érdemes előre beszerezni, az első órákon a
szaktanárok megmondják, mire lesz szükség.
Iskolai ünneplő: lányoknak sötét szoknya, matrózblúz (az első időkben jó lesz az
általánosban használt fehér blúz, ha még nem nőtted ki), a fiúknak fehér ing, nyakkendő, sötét
nadrág.
Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi viseletet komolyan vesszük és elvárjuk.
Ha bármilyen kérdésed, problémád van, fordulj bizalommal hozzánk, a határozat fejlécében
jelzett elérhetőségeken.
A nyári szünetben is van ügyelet, minden szerdán, 8-12-ig.
Augusztus 26-27-én (szerda-csütörtök) ismerkedési, csapatépítő jelleggel gólyatábort
szervezünk, mindkét napon 8.00-16.00 óráig tervezünk tartalmas programot. A
részletekről augusztus második felében iskolánk honlapján http://www.selyehszki.hu
tájékozódhattok.
További jó tanulást kívánok!
Vác, 2020. április 23.
Üdvözlettel :
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