
 
 

T á j é k o z t a t á s  
általános iskola beiratkozásról 

 
Tisztelt Szülők, Gondviselők! 

 
Hamarosan elérkezik az iskolaválasztás ideje. Várhatóan április második hetében a tanköteles 
korú kisgyerekeket be kell íratni az általános iskolába. 
Kérjük, segítsék iskolánk tervező munkáját azzal, hogy a levelünkkel együtt átvett 
szándéknyilatkozatot kitöltik és átadják gyermekük óvónőjének. Amennyiben 
kényelmesebbnek találják az online kitöltési formát, akkor keressék fel iskolai honlapunkat 
(www.bocskai.net), ahol a Beiskolázás menüpontban megtalálják a Szándéknyilatkozat 
2022. online űrlapot. A kiöltést és elküldést követően nincs más teendőjük, nem kérjük a papír 
alapú űrlap leadását. 
A beíratás pontos időpontjáról szintén a honlapunkon tájékozódhatnak majd, illetve ha az 
űrlapon megadtak egy élő email címet, akkor közvetlenül tudunk tájékoztatást küldeni. 
Gyermeküknek egészséges, vidám óvodás hónapokat és majdan eredményes iskolai éveket 
kívánok! 
 
 
Hajdúnánás, 2022. február 18. 
 
 Tóth Imre 
 intézményvezető 

http://www.bocskai.net/


SSZZÁÁNNDDÉÉKKNNYYIILLAATTKKOOZZAATT  
tanköteles korú gyermek általános iskolai felvételéhez 

 
A gyermek adatai 

Neve:   
Születési helye:  Születési ideje:  
Anyja neve  
Lakcíme (állandó lakhely):  
Tartózkodási helye (ideigenes lakcíme):  
Szakértői megállapítás alapján gyermeke 
különleges bánásmódot igényel? 

 igen  nem 

Apa vagy gondviselő neve:  
Apa vagy gondviselő lakcíme:  
Apa vagy gondviselő telefonszáma:  
 

A gyermek óvodájának neve:   Hétszínvirág 
 Eszterlánc 
 Gesztenyevirág 
 Gyermekkert 
 Szivárvány 
 Református Óvoda 
 Egyéb 

Hány évet járt a gyermek óvodába?   
 

Gyermeke felvételét melyik 
általános iskolába kéri? 
 

  Református Általános Iskola és Óvoda 

  Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium alábbi intézményegysége közül: 

 Iskola utca 3. 
 Polgári út 71. 
 Magyar utca 104. 

 A fentiek közül egyik sem 

 gyermekem további egy évig az óvodában marad. 
 

Körzet szerinti (kötelező 
felvételt biztosító) iskola:  

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium alábbi intézményegysége közül: 

 Iskola utca 3. 
 Polgári út 71. 
 Magyar utca 104. 

 

Amennyiben gyermeke különleges bánásmódot igényel, a szakértői vélemény 
kelte: száma: 

  
 

Kérjük, március 1-ig juttassa el az űrlapot iskolánk Óvoda utcai irodájába, vagy adja le 
gyermeke óvodájában. 
 
Hajdúnánás, 2022. év …………………………. hónap …….. nap. 
 

………………………………. 
szülő /gondviselő/ 

aláírása 


