
 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Leendő Diákjaink! Tisztelt Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük leendő diákjainkat abból az alkalomból, hogy a Szalézi Szent Ferenc 

Gimnázium tanulói lesznek. Sok sikert kívánunk az előttük álló gimnáziumi évekhez, és 

kívánjuk, hogy mindannyian érezzék jól magukat az új közösségben! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 10/2020. (V.29) EMMI határozat alapján a 

2020/2021. tanévre történő beiratkozást iskolánkban az alábbiak szerint szervezzük 

meg: 

 

A felvételt nyert tanuló, szülője vagy törvényes képviselője útján, az iskolába elektronikus 

úton iratkozik be. Az elektronikus úton történő beiratkozásra a KRÉTA e-ügyintézés felületén 

2020. június 15-től június 24-ig van lehetőség.  

 

A felvételt nyert tanuló adatait a KRÉTA „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) 

folyamat segítségével lehet benyújtatni. A KRÉTA rendszer használatához itt található 

segítség, illetve az alábbi linken egy videó is található a használathoz: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761905 

 

Amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a 

KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a 

személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja. 

Ebben az esetben kérjük emailen vegye fel a kapcsolatot az iskolatitkárral a következő 

elérhetőségen: iskolatitkar.szalezi@gmail.com  
 

Menza igénylése 

 

Az iskolai menza igényléséhez szükséges információk a sagim.hu honlapon találhatók meg a 

ikonra kattintva. (http://sagim.hu/?page_id=16648). Az igénylés határideje: 2020. 

június 30. Az igényléssel kapcsolatban információ kérhető a menza.szalezi@gmail.com email 

címen. 

 

Diákigazolvány igénylése 

 

A fénykép készíttetése és az aláírás felvétele a lakhely szerinti okmányirodában történik. A 14 

év alatti tanulók csak szülői kísérettel vehetik igénybe az okmányirodai szolgáltatást. 

Szükséges iratok: a tanuló születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa (amennyiben 

rendelkezik vele), lakcímkártyája. A járványhelyzet miatt javasoljuk, hogy amennyiben 

lehetőségük van rá, előre kérjenek időpontot a felesleges várakozás elkerülése érdekében.  

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

 

Az okmányirodától kapott adatlapot nem kell behozni az iskolába, viszont kérjük, hogy 

lehetőség szerint 2020. 07.15-ig történjen meg az okmányirodai ügyintézés! 

 

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium  

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. 

Tel.: 48/510-050, Fax: 48/510-056, Email: szalezigimi@gmail.com 

OM azonosító: 201492 
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Amennyiben szükséges, a diákigazolvány megérkezéséig „ideiglenes diákigazolvány” 

igényelhető, amelyet papír alapon vagy szkennelt formátumban lehet igényelni az 

iskolatitkárnál, előzetes megbeszélés alapján (iskolatitkar.szalezi@gmail.com). 

Gólyatábor 

A hagyományos gólyatábor megszervezéséről még nem született döntés. Amennyiben 

megszervezésre kerül, a későbbiekben, elektronikus formában, tájékoztatjuk Önöket a 

részletekről. 

 

Befizetések 

A sportköri díj és a beléptető kártya letéti díjának befizetése, az iskolai pólók rendelése a 

2020/2021. tanév első tanítási hetén történik. Erről és az egyéb tudnivalókról majd az 

osztályfőnökök adnak tájékoztatást. 

 

Kazincbarcika, 2020. június 5. 

 

 

 

 

Balla Árpád 

igazgató 


