Baranya Megyei Szc Komlói Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium
7300 Komló, Vájáriskola u.1.
Telefon/fax: 72/48-261
E-mail: titkarszakgimn@pszckomlo.hu
Beiratkozással kapcsolatos teendők:
Tisztelt Érdeklődő, tájékoztatom, hogy a fennálló helyzetre tekintettel a személyes megjelenés
helyett az ELEKTRONIKUS beiratkozás lehetőségét javasoljuk.. A folyamat pontos
megismeréséhez tájékoztatásul küldjük a mellékelt anyagokat Segédanyag az elektronikus
beiratkozás menetről címmel. Lényeges, hogy a folyamatot a beiratkozó tanulók gondviselői /
szülei indítják a saját (általános iskolai) KRÉTA hozzáférésükkel, illetve ennek hiányában
ideiglenes regisztrációval!
Akinek nincs lehetősége minderre,
2021. június 22-én a Vájáriskola u.1-ben (Szakképző iskola, Szakiskola),
2021.június 23-nn pedig az Alkotmány u.2.-ben (Technikum)
gyermekét iskolánkban SZEMÉLYESEN is beírathatja.
Az alábbiak szükségesek a beiratkozáshoz:
 tanuló születési anyakönyvi kivonata
 általános iskolai bizonyítvány
 TAJ kártya
 személyi igazolvány
 lakcímkártya
 Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap (Az Okmányirodából kapott adatlap,
mellyel a diákigazolvány igényelhető.)
Az elektronikus beiratkozáshoz a fenti okmányok elektronikus csatolása elegendő, de 2021.
szeptember 1-jén, az első tanítási napon az általános iskolai bizonyítványt le kell adni az
iskolában az alábbi két dokumentummal együtt, amelyet év végén az általános iskola kiad.
 Iskola – egészségügyi törzslap vagy annak másolata, vagy Jelentés 6-18 éves fiúkról –
leányokról c. nyomtatvány (általános iskola védőnőjétől szerezhető be)
 Oltási könyvek
 Általános iskolai bizonyítvány
Kérjük továbbá, hogy a tanuló gondviselőjének megállapításához szükséges
dokumentumokat (születési anyakönyv, bírósági végzés…) valamint a különleges
bánásmódot ( SNI, BTM, Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény, Hátrányos Helyzet,
Halmozottan Hátrányos Helyzet…. ) alátámasztó iratokkal együtt legyenek szívesek
magukkal hozni, vagy eljuttatni az iskolatitkárságra.
Orvosi alkalmassági vizsgálat
Beiratkozási módtól függetlenül kérünk minden érintett tanulót, hogy a következő
időpontokban személyesen jelenjen meg orvosi alkalmassági vizsgálatra:
Vájáriskola u. (Szakképző iskola, Szakiskola) MINDEN beiratkozó tanulója
 2021. június 22.-én a komlói lakcímmel rendelkezők
 2021. június 23.-án a vidéki lakcímmel rendelkezők
Alkotmány u. (Technikum) kizárólag a SZOCIÁLIS ágazatra beiratkozó tanulók


2021. június 23.-án

Baranya Megyei Szc Komlói Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium
7300 Komló, Vájáriskola u.1.
Telefon/fax: 72/48-261
E-mail: titkarszakgimn@pszckomlo.hu
A diákigazolványok igénylésének menete:
Először a szülőnek a kiskorú tanulóval el kell mennie a helyileg illetékes okmányirodába
(tanuló személyi igazolványa és lakcímkártya szükséges), ahol a NEK adatlapot elkészítik, és
az aláírásokat rögzítik. Kérjük a T. Szülőket, hogy a NEK adatlapot a beiratkozásig
szíveskedjenek beszerezni, ill. elektronikus beiratkozás esetén elektronikusan elküldeni
szíveskedjen, hogy gyermekük szeptemberben megkaphassa az új diákigazolványát. Felhívom
szíves figyelmét, hogy a járványhelyzet miatt az okmányirodák korlátozott személyes
ügyfélfogadással működhetnek, így a NEK adatlap igénylése hosszabb időt vehet időben.
Tankönyvekkel kapcsolatos ügyintézés:
A 9. osztályosok a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat értelmében térítésmentesen kapják meg
a tankönyveiket, de a tankönyvjegyzék szerinti tankönyvek megrendeléséhez szülői nyilatkozat
szükséges. Ez ügyben email formájában fogjuk megkeresni Önöket.
Bármilyen kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, a 482-261/107-es melléken,
titkarszakepzo@pszckomlo.hu, illetve titkarszakgimn@pszckomlo.hu email címen
érdeklődhet.
Komló, 2020. 10. 21.
Jankóné Borostyán Gabriella
általános igazgatóhelyettes

