Fontos tudnivalók (9. évfolyam)
Beiratkozási dokumentumok
2020 / 2021

Kedves beiratkozó diákunk, kedves szülők!
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a tudnivalókat, amik fontosak a beiratkozás előtt és beiratkozáskor.

Beiratkozás időpontja:

2020. június 23. (csütörtök) 8-12 óráig
1. Az iskola honlapján (https://szilady.net) elérhető a „Tanulói adatlap”, amit ki kell tölteni. Ehhez email címet és jelszót
kaptak a szülők emailben. Kitöltési határidő: 2020. június 22. 22 óra
Ha nincs lehetőség internet használatra, a beiratkozáskor az iskola biztosít számítógépeket a kitöltéshez.
A jelszóval kapcsolatos technikai kérdéseket a levelezes@szilady.net e-mail címre lehet küldeni.
2. Igénylőlap iskolai vagy kollégiumi étkeztetésre 2020/2021-as tanév
3. Nyilatkozat (8. melléklet) az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
4. Hozni kell
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

általános iskolai bizonyítvány
születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya- olvasható fénymásolata
diákigazolvány igényléshez „NEK – adatlap” eredetije
igénylőlap (étkezés)
nyilatkozat az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
nyilatkozat a fotóról
nyilatkozat a digitális naplóról
egészségügyi adatlap
gondviselői nyilatkozat
kollégiumi jelentkezési lap

4.1 Beiratkozáskor fizetni kell
•
•
•
•
•

Gólyatábor
Sziládys póló
Nyakkendő (csak fiúknak)
Lányok egyenruhájára:
Sportköri támogatás

KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
6400-Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
OM: 027956

12.000.-Ft
1.500.-Ft
1.700.-Ft
4.500 Ft + 5.800 Ft (szoknya+blúz)
500,-Ft

Telefon: 77 / 421-215
E-mail: szilady@szilady.net
https://szilady.net
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5. Egyenruha
•

•

•

Lányok: Fekete szoknya, matróz jellegű blúz
o Beiratkozáskor meg lehet vásárolni a blúzt és a szoknyát is, aki nem talál méretben megfelelőt, annak
elkészítik megbeszélés szerint. Az egyenruhát az ANNBOR készíti el több méretben, a blúz ára 5.800.Ft, szoknya 4.500.-Ft.
Fiúk: Sötét öltöny, fehér ing sziládys nyakkendővel, sötét cipő
o Az öltönyt az ANNBOR üzletben a kiadott lepecsételt kártyákkal 10%-os kedvezménnyel vásárolhatják
meg. Kedvezményekre jogosító kártyát az iskolatitkárnál lehet kérni.
o A nyakkendőt a gólyatáborban kapják meg a szülők.
Ruhabörze
A beiratkozás napján ruhabörzét szervezünk, ahol lehetőséget biztosítunk használt öltönyök és matrózblúzok
megvásárlására is. (Természetesen olcsóbban, mint az új.)

6. Gólyatábor
- Időpont: 2020. augusztus utolsó hete, pontosítás később várható
- Hely: Soltvadkert – Petőfi tó, a programfüzetet beiratkozáskor kapják meg!
- Tábor költsége: 12.000.-Ft. (beiratkozáskor kell fizetni)
- Írószert, füzetet hozzanak magukkal!
- A tábor mindenki számára kötelező!
- Bővebb információ az iskola honlapján található: https://szilady.net

7. Diákigazolvány
•

•

A diákigazolvány igénylésért először a helyi Okmányirodába vagy Kormányablakba kell elmenni, ahol fényképet
készítenek és az adatlapot alá kell írni. Kapnak egy adatlapot – NEMZETI EGYSÉGES KÁRTYARENDSZER ADATLAP
– amelyet beiratkozáskor kell leadni az iskolában.
Ha a tanuló 14 évesnél fiatalabb, akkor legalább az egyik szülőnek vele kell menni az Okmányirodába, mert a
szülő aláírása is szükséges az igényléshez.

8. E–napló
Iskolánkban elektronikus napló működik. Minden szülőnek, gondviselőnek adunk egy belépési kódot, amellyel
bármikor megnézheti a gyermeke osztályzatait, hiányzásait. A Tanulói Adatlap pontos kitöltése után tudjuk a
kódot létrehozni. A napló elérése a https://naplo.szilady.net oldalon lehetséges. A naplóval kapcsolatos
technikai kérdéseket a naplo@szilady.net címre kell küldeni. Arról a címről küldjék a levelet, amelyiket a
Tanulói Adatlapon megadnak!
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9. Felszerelés
1. Testnevelés:
• lányoknak sziládys póló, térd alatti leggins, tornacipő, szabadidő ruha
• fiúknak sziládys póló és rövid nadrág
2. Idegen nyelvek:
• 9. évfolyam: egy idegen nyelvet tanulnak, a neve mellé be kell írni (angol vagy német)
10. Diákotthon
Diákotthonba beköltözés: 2020. augusztus 31-én (hétfő) 14:30 órától
Az évnyitó kötelező a diákotthonban lakók számára is!
Tanévnyitó ünnepség
2020. augusztus 31. (hétfő) 16:00 órakor a Református templomban, gyülekezés a gimnáziumi
osztálytermekben.

Első tanítási nap 2020. szeptember 1. (kedd).

Gyakorlati tudnivalók a beiratkozás napján
A földszinten a beiratkozás lebonyolítására négy tantermet jelölünk ki:
•

Első terem (149) az osztályfőnöknek kell leadni a bizonyítványt, nyilatkozat a fotóról, gondviselői
nyilatkozat, hivatalos iratok fénymásolatát (személyi igazolvány és születési anyakönyvi kivonat,
lakcímkártya, TAJ kártya), valamint fogja kérni a különböző díjak befizetését.
Ugyanitt történik a digitális naplóhoz szükséges fényképezés is.

•

•
•

Második teremben (148) az Igénylőlap (étkezés) + Nyilatkozat az ingyenes vagy kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetés leadásával és a kedvezményre jogosító iratok fénymásolatával,
valamint a diákigazolványt lehet intézni. Itt lesz a kollégium képviselője, az iskolaorvos és védőnő is.
Harmadik teremben (147) lehet iskolai pólót, tréningruhát vásárolni 10.000 Ft-ért, valamint itt lesz a
RUHABÖRZE is.
Negyedik teremben - ANNBOR (146) a diákok egyenruháját lehet felpróbálni, illetve megvásárolni.

Kiskunhalas,2020. június 9.
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