Beiratkozás a 2022/2023. tanévre (tájékoztató levél - 2)
Tisztelt Szülők!
Tisztelt Tanuló!
A KRÉTA felületen elérhetővé vált az elektronikus beiratkozás. Az elektronikus beiratkozás
menetéről a
Beiratkozás középfokú intézménybe_2022_final.pdf
dokumentumban adunk tájékoztatást.
A fenti dokumentum 12. oldalán találja a beiratkozás cél iskolájának kiválasztását. Itt a hozzánk
beiratkozóknak a "Budapesti Műszaki SZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum
(bmszc-blathy - 203058/002)" lehetőséget kell beírni/kiválasztani.
Kérjük a fenti dokumentumban leírtak szerint végezzék el az elektronikus beiratkozást legkésőbb
2022. 06.20. 23:59-ig!
Probléma esetén a kreta@blathy.info email címen kérhetnek segítséget.
A személyes beiratkozáson legalább az egyik szülőnek/gondviselőnek és lehetőség szerint a
tanulónak is meg kell jelennie.
A személyes beiratkozásra, ami 2022. június 24-én 8:00-11:00 és 13:00-16:00 között az iskola
1032 Budapest, Bécsi út 134. címen lévő épületében lesz, kérjük hozzák magukkal az alábbi
dokumentumokat:
Amennyiben a személyes beiratkozáson csak az egyik szülő tud megjelenni, szükséges a
másik szülőtől egy meghatalmazás.
a meghatalmazási minta (Törvényes képviselői NYILATKOZAT- BEÍRATÁS.pdf)
Amennyiben a kiskorú gyermek ügyében kizárólag az egyik szülő vagy más gondviselő
jogosult eljárni, az ezt igazoló dokumentum.
8. évfolyamos bizonyítvány (teljes általános iskolai bizonyítvány)
személyi igazolvány
lakcímkártya
adóigazolvány
TAJ kártya
NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) lap, ami a diákigazolvány igényléshez szükséges
és okmányirodában/kormányablaknál lehet elkészíttetni. (Később is leadható.)
Az iskolaorvos és védőnő részre kitöltendő adatlap (Letölthető. Amennyiben a nyomtatás
problémát okoz a beiratkozáson ezeket papír alapon is tudjuk adni.) és az oltási kiskönyv
másolata.
Iskolaorvosi adatlap.pdf vagy IskolaorvosiAdatlap.docx
Amennyiben van: SNI/BTMN szakértői vélemény és szülői kérelem a szakértői
véleményben foglalt kedvezmények kéréséről, RGYK határozat, HH/HHH határozat
Kedvezményes étkezés igénylése esetén
étkezési normatív kedvezményre jogosító igazolások (ua. mint általános iskolában
volt)
Az ebédet igénylőket kérjük, lehetőleg kitöltve hozzák magukkal az alábbi, rájuk vonatkozó,
mellékelt dokumentumokat. (Amennyiben a nyomtatás problémát okoz a személyes beiratkozáson
ezeket papír alapon is tudjuk adni.)

ÉSZGSZ IGÉNYLŐLAP 2022_2023_SK.pdf
8. sz. melléklet.pdf
DIÉTÁS-étkezés_igénylőlap_2022_2023_SK.pdf
Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztató__2022_2023_SK.pdf
Hozzájáruló nyilatkozat.pdf
A beiratkozás napján az osztályfőnökök szülői értekezletet tartanak 17:30-tól az iskola épületében,
ahol további fontos információk hangzanak el a tanévkezdéssel kapcsolatban. A szülői
értekezleten tanulónként egy szülő vagy gondviselő megjelenését kérjük!

OLVASÁS VISSZAIGAZOLÁSA

Segítségüket megköszönve, üdvözlettel,

Madarász Péter

igazgató

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum

1032 Budapest, Bécsi út 134.
+36 1 210 7995
Nem érintett a levéllel kapcsolatban? IRATKOZZON LE

