
A nappali tagozatra a beíratkozás időpontja a 9. évfolyamon 

Tájékoztatjuk, hogy iskolánkban a 9. évfolyamra történő beiratkozás 2020. június 22-én és 

23-án (hétfőn-kedden) 10 - 18 óra között történik. Kérjük a megadott időpontban a 

SZEMÉLYES megjelenést (tanuló és aláírásra jogosult gondviselő) 

 

A beiratkozás helyszíne: 

Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi 

Szakképző Iskolája és Garabonciás Kollégiuma 

6782 Mórahalom, Dosztig köz 3. 
 

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok 

 

- az általános iskolai bizonyítvány, 

- az általános iskola által kiadott „Értesítés iskolaváltoztatásról” c. nyomtatvány, 

- a születési anyakönyvi kivonat, 

- a személyi igazolvány, lakcímkártya, 

- TAJ kártya, 

- diákigazolvány, 

- adó igazolvány, 

- SNI / BTMN szakértői vélemény, 

- Amennyiben előzetesen nem lett megküldve (e-mailben) a gyermek védőoltásainak 

igazolása, illetve szakorvosi leleteinek másolata, kérjük ezeket hozzák magukkal a 

beiratkozás alkalmával  

- Megléte esetén: tartós betegség igazolása, hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetet, 

valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat, 

- 2500 Ft készpénz az iskolai nyakkendőre. 

- a tandíjmentességhez szükséges feltételek fennállásának igazolását (amennyiben nem 

vagy magyar állampolgár), 

- a diákigazolvány igényléshez szükséges NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) 

adatlapot. A NEK adatlapot a kormányablakokban (okmányirodákban) kell készíttetni. 

 

Az iskolaorvosi beiskolázási alkalmassági vizsgálat: Dr. Forgács Erika iskolaorvos 

rendelőjében a beiratkozások napján 8.00-11.30 között történik, melyre előzetes időpont 

egyeztetés nem szükséges. 

 

- Amennyiben előzetesen nem lett megküldve (e-mailben) a gyermek védőoltásainak 

igazolása, illetve szakorvosi leleteinek másolata, kérjük ezeket hozzák magukkal a beiratkozás 

alkalmával 

 

Helyszín: Mórahalom, Millenniumi sétány 3. Gyermekorvosi rendelő.  

 

Az ügyintézés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, kérjük a diákok törvényes 

képviselőjükkel érkezzenek. 

 

 



Felnőttoktatás (ESTI), beíratkozás időpontja 

 
jelentkezési határidő: 2020. szeptember 1. (hétfő) 

(jelentkezési lap leadása az iskolában, vagy elektronikus beküldése az iskola elektronikus 

címére) 

 

• Beiratkozás: 2020. szeptember 1. (kedd) 16 és 18 óra között 

Túljelentkezés esetén beiratkozáskor a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjét vesszük 

figyelembe! 

•  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

o a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítvány (középiskolai 

bizonyítvány), 

o érettségi bizonyítvány, 

o szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, 

o az oktatási azonosítót tartalmazó kártya 

o személyes okmányok: személyi azonosító kártya, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya. 

 

Tanítási órák: heti 2 nap délutánján 


