
Bejövő osztályok beiratkozásához tudnivalók 

2022. június 23. 8-12 óra 

 

Az intézmény elérhetőségei: 

Honlap: www.psg1892.hu 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/petofigimi 

Ezeket érdemes nyáron is figyelni, itt jelennek meg a fontos információk gólyatáborral, 

tankönyvosztással, ebédbefizetéssel kapcsolatban. 

Titkárság e-mail: admin@petofigimi.hu 

Titkárság telefon: +36 1 375-7736 

 

Beiratkozás: 2022. június 23. csütörtök 8-12 óráig személyes megjelenéssel. Elektronikusan 

június 15-20-ig kitölteni amit lehet a KRÉTA e‑Ügyintézés (e-kreta.hu) felületen a 

beiratkozás menüpont második fülén: Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI (ezt csak az 

tudja, aki a rendes felvételi eljárás keretében nyert felvételt iskolánkba) 

A beiratkozáshoz időpontfoglaló  modult működtetünk a honlapon, amelynek élesítése 

legkésőbb június 20-án várható.  

 

A beiratkozásra kérjük, feltétlenül hozza magával a következőket: 

● kitöltött és aláírt tanulói adatlap (csatolva). Csak a lakcímkártyán szereplő címet 

fogadjuk el hivatalosnak. 

● lezárt általános iskolai bizonyítvány (nem másolat!) 

● fénymásolat a gyerek következő dokumentumairól: születési anyakönyvi kivonat, 

TAJ-kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, valamint adókártya 

● 10.000 Ft kártyás fizetéssel a helyszínen (iskolai sportkör és rendezvények díja, 

valamint 1 db iskolai nyakkendő, 1 db beléptető kártya, 1 db póló ára) 

● okmányirodában kiadott igazolás „NEK-adatlap” a diákigazolvány igényléshez. 

Kérjük, a tanulói azonosító számot ráírni! (7-tel kezdődik, 11 számjegyből áll) 

● Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény XVIII. fejezet 4:175§ (1,2 bekezdés) – A szülői felügyelet gyakorlása – 

előírásai az irányadók)” 

● Adatkezelési lap mindkét szülő által aláírva. (Ezt itt kell kiosztani!!!) 

Ha elvesztette, a titkárságon pótolhatja a kitöltendő papírokat! 

Ingyenes tankönyv (várhatóan augusztus végén, szept. elején átvehető, FB-ot figyelni) 

Ebédbefizetés: igénylőlap kitöltés után az első ebéd befizetése készpénzben augusztusban 

(350,5 Ft/nap volt eddig) a teljes ár (később utalható is). A vagy B menü választható előre, de 

egész hónapban azt a menüt eszi a tanuló. Ehhez az igénylőlap kitöltése kötelező (honlapról 

letölthető lesz) + 50%-os kedvezményhez nyilatkozat 3 vagy több gyermekről/nyilatkozat és 

igazolás tartós betegség vagy RGyK esetén. 
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