
 

Beiskolázás 2022. 
 

Kedves Szülők! 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy 

gyermekük elérte azt a kort, amellyel szeptemberben már kisdiákként 

fogadhatjuk intézményünkben. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket 

gyermekük beiskolázásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, melyeket itt 

egyben összefoglalunk. Segítségképpen minden lényeges információt a honlap 

megfelelő részein megfelelő kiegészítésekkel újból feltüntetünk 

A jövő évre szóló elképzelésünkről 

A következő tanévben a beiratkozók számától függően két vagy három osztályt 

szándékozunk indítani.  

A jövő tanévben várhatóan elsős osztályfőnöki munkát ellátó nevelőink 

bemutatkozó anyagait a Leendő elsős osztályfőnökeink szöveg alatti linkekre 

kattintva olvashatják el. 

Iskolánk sporttagozatos iskola. Minden tanulónak megadjuk azt a lehetőséget, 

hogy amennyiben a szülők és a gyermekük igényli, sportolhasson. Ez alapján 

normál osztályokat indítunk, órarendjüket úgy állítva össze, hogy két nap szabad 

idősáv biztosítsa a különböző edzéseken való részvételt.  

A következő sportokra jelentkezhetnek a diákok: akrobatikus rock and roll, foci, 

judo, karate, kézilabda, kosárlabda. 

Beiratkozás 

A kormány tájékoztatása szerint, az általános iskolai beiratkozás, az első 

évfolyamra az Nkt.50.§ (7) bekezdése alapján  

2022. április 21-22-én lesz.  

Április 21-én csütörtökön 8 órától 18 óráig, 

április 22-én pénteken 8 órától 17 óráig. 



 

 

Iskolánk bemutatása a szülők számára 
Iskolánkat megismerésében egyrészt honlapunk segít. A Bemutatóanyagok 

iskolánkról menüpontra kattintva egyrészt videofelvételeken tekinthetnek bele, 

első osztálytól negyedik osztályig, a különböző tantárgyak oktatásába. 

Matematikából és magyarból végigkövethetik, hogyan fejlődik a gyerekek 

tudása az első osztálytól negyedik osztályig, milyen módszereket használnak 

nevelőink ezek elérésére. Testnevelés és sport összeállításunkban egy-egy órába, 

illetve a sporttagozatos osztályok edzésébe leshetnek be. Az Egyéb tantárgyak 

összeállításunkban pedig környezetismeret, rajz, technika, ének óra és napközis 

foglalkozások alatti tevékenységeinkre kaphatnak bepillantást. Lehetőségük van 

a felső tagozatos nevelők munkájának megismerésére is. 

Másrészt „Iskolánkról” címen egy filmet tekinthetnek meg, mellyel rálátást 

nyerhetnek tárgyi és személyi ellátottságunkra, fejlesztéseinkre. Megismerhetik, 

hogy a tantárgyi foglalkozásokon túlmutatóan milyen egyéb lehetőségekkel 

lehet élni a sport, a zenei, illetve a képzőművészeti képzés területén. Milyen 

iskolai hagyományaink vannak, milyen szabadidős lehetőségeket tudunk 

nyújtani, milyenek az iskolai élet mindennapjai. Milyen módon készítjük fel 

tanulóinkat az iskoláskor utáni évekre. 

Természetesen a járványhelyzet enyhülése lehetőséget ad a személyes 

találkozásra is: 

Március 29-én, kedden a 2. és a 3. órában nyílt órán vehetnek részt az 

érdeklődők. A 2. órában megismerhetik a mostani első tagozatosaink munkáját. 

A 3. órában pedig a leendő elsős osztályfőnökeink vezetésével egy negyedikes, 

illetve egy harmadikos osztály foglalkozásaiba kukkanthatnak bele. 

A foglalkozásokon való részvétel korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni Bédi Lászlóné iskolatitkárnál lehet a 06-23-389-040-s 

telefonszámon.  



 
Március 30-án, szerdán délután 16:30 órai kezdettel értekezletet tartunk, a 

kisiskolában (2461 Tárnok, Rákóczi út 78.) a leendő elsősök szülei számára, 

ahol személyesen találkozhatnak az iskolavezetéssel és az alsó tagozaton tanító 

nevelőkkel. 

Iskolánk bemutatása leendő diákjaink számára 

Természetesen a szülők tájékoztatásán kívül fontos, hogy leendő tanulóink is 

betekintést nyerjenek az iskolában folyó munkába, illetve olyan kapcsolatba 

kerüljenek vele, hogy zökkenőmentes legyen az óvodai életből az iskolai életbe 

való átállásuk. Ennek érdekében a következő dolgokat valósítjuk meg számukra: 

Iskolás leszek! 5 próba 

Községünk újságjában, februártól júniusig, öt számon keresztül feladatokat 

készítünk leendő diákjainknak. A megoldásokat névvel és címmel ellátott 

borítékba kérjük elhelyezni, majd bedobni az alsó tagozatos épület bejáratánál 

(az erre a célra kialakított) „Iskolás leszek” feliratú postaládába. A feladatokat a 

honlapunkról is letölthetik. A rejtvényeket helyesen megoldók a „Csibetábor”-

ban kapják meg jutalmukat. 

Tavaszi játszóház 

Március 30-án a szülői tájékoztatóval párhuzamosan tavaszköszöntő játékos 

foglalkozásokon vehetnek részt leendő kisdiákjaink. 

Csibetábor 

Augusztus utolsó hetének három délelőttjén változatos sport, zenei, kézműves, 

illetve kulturális foglalkozásokkal várjuk a kicsiket. A program célja, hogy 

leendő növendékeink játékos formában, minél jobban megismerjék az iskolai lét 

mindennapjait, találkozzanak azokkal a felnőttekkel, akik részt fognak venni 

életükben. 

Reméljük, hogy a felvázoltak jól fogják szolgálni a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc 

Sportiskolai Általános Iskola megismerését, és a szülők a szeptemberi 

tanévkezdéskor bizalommal fogják intézményünkbe hozni gyermeküket. 

  



 

Beiratkozáshoz szükséges iratok 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi iratokra van szükség.  

 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 

 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 

 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 

(eredeti Óvodai Szakvélemény) 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye. (amennyiben van ilyen szakvélemény) 

 Diákigazolványhoz az Okmányiroda által kiállított fényképes adatlap. 

 5 éves orvosi státusz lap (csak az 5 éves jó!) 

Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok 

A nyomtatványok két változatban (Word, PDF) érhetők el iskolánk honlapjáról 

a „Beiratkozás 2022” alatti „Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok” 

menüpont alatt.  

Amennyiben személyesen megjelennek a beiratkozás napján az alábbi 

lehetőségek vannak azok kitöltésére: 

1. Kitölthetik számítógépen (Word változat) Az így előkészített papírokat 

kinyomtathatják és a beíratásra magukkal hozzák. 

2. Kitölthetik számítógépen (Word változat) majd ezután elküldik iskolánkba a 

következő e-mail címre: Bédi Lászlóné tarnokiskola2.titkar@gmail.com A beiratkozás 

napjára előkészítjük az anyagokat aláírásra.  

3. Kinyomtatják a nyomtatványokat (Word és PDF változat) majd kinyomtatás 

után kézzel töltik ki azt. Az így előkészített nyomtatványokat hozzák be a 

magukkal. 

4. Amennyiben nincs lehetőségük nyomtatásra a papírok egyeztetett időpontban 

iskolánk titkárságán is átvehetők. Tel: 06-23/389 040  

mailto:tarnokiskola2.titkar@gmail.com


 
A telefonon Bédi Lászlónét, a tanulói ügyek intézőjét keressék. Az otthon 

kitöltött nyomtatványokat hozzák be a magukkal. 

5. A kitöltendő nyomtatványokat az iskolában kapják meg a beiratkozás napján, 

ott töltik ki azokat. 

 Felvétel iránti kérelem és adatlap a beiratkozáshoz 

 Nyilatkozat az adatkezeléshez 

 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

 Egészségügyi lap 

 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

 Nyilatkozat a hittan-erkölcstan illetve etika választásról 

 Nyilatkozat logopédiai szűréshez 

 Nyilatkozat az iskolai étkezésről 

Beiratkozással kapcsolatos tájékoztatók 

A folyamatosan bővülő tájékoztatók szintén elérhetők iskolánk honlapjáról a 

„Beiratkozás” alatti „Beiratkozással kapcsolatos tájékoztatók”  menüpont 

alatt. 

 Általános tájékoztató 

 Hirdetmény az első évfolyamra történő beiratkozásról 

 Tájékoztató iskolánk felvételi körzetéről 

 Tájékoztató az elektronikus úton való beíratás lehetőségéről 

 Tájékoztató az első osztályos beiratkozásról 

 Tájékoztató a Hittan-erkölcstan, illetve Etika tantárgy választásról 

 Tájékoztatók iskolánk Hit- és erkölcstan oktatásáról 

 Tájékoztató az iskolai étkezésről 

 Tájékoztató az első osztályosoknak szükséges taneszközökről 

 

 Marosvölgyi Tünde 

 intézményvezető  

file:///D:/www/2021beiskolazas/12tajekoztatoazaltalanosiskolaibeiratkozasrendje.pdf

