
HIRDETMÉNY 

 

A 2020/2021-es tanévre a tanköteles korú gyermekek beíratása 

a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskolába 

 

Az Emberi Erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25) EMMI határozata alapján a 2020/2021. tanítási évre 

történő általános iskolai beiratkozások során az alábbiakban kell eljárnunk: 

 

- beíratáskor a szülő szándéknyilatkozatot tölt ki arról, hogy intézményünkbe kívánja íratni gyermekét – 

a nyilatkozat letölthető a www.benka.hu oldalról 2020. április 6-tól 

- online ügyintézés is lehetséges, személyes megjelenés nélkül 

- személyes megjelenés kizárólag telefonon egyeztetett időpontban lehetséges, ekkor a családból  

1 szülő jelenjen meg, lehetőleg maszkban és gumikesztyűben 

A beiratkozás ideje:  

2020. április 22.  (szerdán)  8.oo – 17.oo óráig 

2020. április 23.  (csütörtökön)  8.oo – 17.oo óráig 

Online ügyintézés esetén a beiratkozáskor kitöltendő dokumentumok letölthetők 2020.április 6-tól a 

www.benka.hu oldalról. A kitöltött dokumentumokat és az iskolai beíratáshoz szükséges iratok 

másolatával/fényképével együtt a fentiekben megjelölt időpontig a benka@lutheran.hu email címre 

legyenek szívesek megküldeni.  

Amennyiben módjuk van rá, kérjük ezt a lehetőséget válasszák. 

 

A beiratkozás helye: Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

                  Szarvas, Kossuth u. 7. (felső tagozatos titkárság) 

 

Iskolai beíratáshoz szükség van: 

a gyermek személyi igazolványára  

születési anyakönyvi kivonatára 

a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványra 

a gyermek TAJ kártyájára 

NEK adatlapra, a diákigazolvány igényléséhez 
(Az adatlap az Okmányirodában szerezhető be, tekintve a járványügyi helyzetre 

elegendő tanév elejére beszerezni) 

igazolás a védőoltásokról (egészségügyi kiskönyv)online ügyintézés esetén 
elegendő a 6 éves oltás másolata/fényképe 

szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára 

szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra 

az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumokra (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény határozata, tartós beteg vagy több gyermekes igazolás) 

amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló 

szakvéleményt 

amennyiben a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 
jegyzői védelembe vett 

Szarvas Város Címzetes Főjegyzőjének határozata 
 

A tankötelessé váló gyermekét (2020. augusztus 31-ig 6. életévét betöltő gyermek) a hirdetményben megjelölt időpontban a szülő 

köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

 

Bővebb felvilágosítás a beiratkozás helyszínén, vagy a 66/312-325-ös telefonszámon az intézmény igazgatójánál. 

 

Szarvas, 2020. március 27. 

 

       Molnár Istvánné  sk.                                  Krámer György sk. 
                                     igazgató                                                 országos irodaigazgató 
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