
TÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021-ES TANÉVRE 9. ÉVFOLYAMRA BEIRATKOZÓ TANULÓK ÉS SZÜLEIK 

SZÁMÁRA 

(2020.06.05) 

Tisztelt Szülők!  

Gyermeküket a 2020/21-es tanév 9. évfolyamára az alábbi útmutató alapján írathatják be a KRÉTA 

felületen keresztül a 2020.06.15. és 2020.06.22. közötti időszakban. A beiratkozási folyamat részletes 

leírásához kattintson ide:  

 

Szülői tájékoztató 

 

Amennyiben elektronikus úton nem tudnak beiratkozni, úgy 2020. június 23-án személyesen is 

megtehetik az iskolában, de ehhez a 2020.06.15. és 2020.06.19. között a 47/311-807-es telefonon 

időpontot kell kérniük! Ebben az esetben a tanuló személyes iratait (személyi igazolvány, 

lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, születési anyakönyvi kivonat) fénymásoltan hozzák magukkal! 

KÉRJÜK, HOGY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIZONYÍTVÁNYT 2020. JÚNIUS 23-IG E-MAILBEN, 

BESZKENNELVE KÜLDJÉK EL a vayrefi@gmail.com címre, vagy a FÉNYMÁSOLATOT ADJÁK LE AZ 

ISKOLA PORTÁJÁN! 

Az Okmányiroda által kiállított, a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEMZETI EGYSÉGES 

KÁRTYARENDSZER – ADATLAPOT (NEK-lap) beszkennelve e-mailben vagy a portán is leadhatják. 

A következő tanévre történő személyes beiratkozás lehetősége a felvételi határozatban szereplő 

időpontban, 2020. június 23-án kedden 08.00-12.00 lesz. 

Helye: Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon, 3950 Sárospatak, 

Arany János u. 5. 

Személyes beiratkozás esetén fontos, hogy: 

- a beiratkozás a telefonon egyeztetett pontos időpontban és beosztás szerint  történik 

- a várakozás az épületen kívül történik, szigorúan betartva a várakozók között a rendeletben előírt 

1,5 méteres távolságot (kérjük, mellőzzétek a csoportosulást) 

- a tanuló és a kísérője CSAK MASZKBAN LÉPHET BE AZ ISKOLÁBA! 

- belépéskor kötelező az elhelyezett kézfertőtlenítő használata! 

Kérjük, hogy a kiértesítő levélben szereplő dokumentumokat hozzák magukkal! 

Azok számára, akiknél a személyes beiratkozás akadályba ütközik és a KRÉTA rendszer lehetőségével 

sem kívánnak élni, azoknak lehetőség lesz 2020.06.22-én és 23-án „táv-beiratkozásra” is e-mailben 

(vayrefi@gmail.com). 

mailto:vayrefi@gmail.com


Az e-mailben történő beiratkozás esetén az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat kérjük 

szkennelt formában: 

- általános iskolai bizonyítványnak az 7-8. osztályok eredményeit tartalmazó oldalai (a bizonyítványt 

2020.09.01-én kell az osztályfőnöknek leadni), esetleges korábbi középiskolai tanulmányait igazoló 

bizonyítvány minden oldala 

- beiratkozáshoz szükséges adatlap kitöltve (beiratkozáshoz és igény esetén internátusi 

jelentkezéshez) 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya 

- diákigazolvány igényléséhez szükséges adatlap (az illetékes járási hivatal okmányirodájában 

díjmentesen kell igényelni) 

- hátrányos és halmozottan hátrányos határozatok, SNI határozat, ha van 

Minden kérdésben személyesen, telefonon vagy e-mail-ben is szívesen állunk az érdeklődők 

rendelkezésére! 

 

 

Sárospatak, 2020. június 5. 

 

Dr. Téglás Zsolt Gábor 

igazgató 


