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BEIRATKOZÁS
a Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
első évfolyamára
a 2021/2022. tanévre
Értesítjük a kedves Szülőket a tanköteles korú gyermekek beíratásáról.

Intézményünkbe jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik
2021.augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltik és szüleik német
nemzetiségi nevelést-oktatást igényelnek. Intézményünkben két
program közül választhatnak: nyelvoktató, illetve kéttannyelvű.
A beiratkozás ideje 2021. április 15-16. A járványügyi helyzetre való
tekintettel lehetőség van az online beiratkozásra is. Honlapunkon a
Beiskolázás, Iskolakóstoló, Beiratkozás menüpontban elérhetők a
beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok. Háromféleképpen lehet
kitölteni a dokumentumokat:
1. Személyesen az iskolában, április 15-én 8.00-18.00 óráig és
április 16-án 8.00-16.00 óráig. Aki ezt választja, kérjük
egyeztessen időpontot a titkársággal a 69/ 868-120-as
telefonszámon.
2. A nyilatkozatok letölthetők, kézzel is kitölthetők, és elektronikus
úton visszaküldhetők a titkarsag@altisk.boly.hu e-mail címre.
3. A fent említett menüben elérhető az online beiratkozási űrlap,
kérjük személyes iratok alapján a pontos kitöltésüket április 12-e
18:00 óráig. Az online adatszolgáltatás alapján elkészített
dokumentumok aláírására április15-én 8:00-18:00 óráig, 16-án
8:00-16:00 óráig /a titkárságon előre egyeztetett időpont szerint/,
illetve szeptemberben az első tanítási napon is sor kerülhet.

BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
7754 Bóly, Rákóczi u. 2.
OM azonosító: 027294
Tel: 69-868-120,

www.altisk.boly.hu

E-mail: altiskboly@gmail.com

Bohler Allgemeinbildende Schule und Kunstschule

A beiratkozáshoz szükséges személyes dokumentumok (gyermeké és szülőé):






személyi igazolvány
lakcímkártya
a gyermek TAJ-kártyája
a gyermek adókártyája
szakértői vizsgálat eredménye (ha van, szeptemberben bemutatandó)

A felvételről vagy a felvétel elutasításáról első fokon az iskola igazgatója dönt
és írásban értesíti a szülőket. Elutasítás esetén a felülbírálati kérelemről a Bólyi
Német Önkormányzatának elnöke dönt.
Amennyiben kérdésük van, kérjük hívják a fent jelzett időpontok kivételével a
69/ 868-120-as telefonszámot 8:00-12:00-ig,
illetve írjanak e-mailt a titkarsag@altisk.boly.hu címre.
A kitöltendő nyilatkozatokat igény esetén e-mailben elküldjük.
Együttműködésüket köszönjük!
Iskolavezetés

