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Beiratkozhs a Kalocsai Szent Istv6n Gimn6ziumba

A Kalocsai Szent Istv6n Gimniiziumba a 2027-2022. tan6we felvett 9. oszt6lyos tanul6k
beiratkozdsa szem6lyesen vagy elektronikusan is lehets6ges. Mindk6t esetben a beiratkoz6st
megel6z6 napokban a Kormrlnyhivatalban kell kerni egy tn. NEK azonosit6t a dirikigazolvriny
ig6nyl6s6hez. Ehhez mindenkeppen sziiks6ges, hogy a k6relmez6 szem6lyesen bemutassa a
szon6lyazonosit6sra alkalmas hat6s6gi igazolvinyit (szem6lyi igazolv6ny / l6tlev,6l /
jogositv6ny) 6s lakcimk6rty6j6t, valamint r61a fdnykepet k6szitsenek. Az ig6nyl6s soran k6sziil
a NEK adatlap, amely tartalmazza a NEK azonosit6 sz6mot.

1. Az elektronikus beiratkozis folyamata:

2021. junius 15-t6l a KRETA rendszer az e-U gyrntezes feliileten keresztiil biztositj4
hogy a,,Beiratkoz6s k6z6pfokri int6zmdnybe" (BKI) folyamat segits6g6vel a tanul6
beiratkozdshoz sziiks6ges adatait a sziil6 vagy tdrv6nyes k6pvisel6 intdzm6nyiinkbe
eljuttassa. A BKI folyamat az al bbi linkre kattintva 6rhet6 el: https://eusyintezes.e-
keta.hu/kezdolap.
A BKI folyamat alkalmaz6s6t segit6 rdszletes leirds az al6bbi linkre kattintva 6rhet6 el:
https ://tudasbazis.ekreta.hu/pases/viewpase.action?paeeld: 1 776 1 1 23

K6rjiik, hory a KRJfTA feliilet6n tiirt6n6 adatkiizl6st 6s a felsorolt dokumentumok
feltiilt6s6t 2021. jfnius 23. 16 6rhig tegy6k meg! Az eredeti 6ltal6nos iskolai
bizonyitv6ny leadisinak, valamint a szem6lyes azonosftrisra alkalmas
dokumentumok bemutat6sinak hatfrideje 2021. jrinius 24. 16 6ra.

2. A szem6lyesen tiirt6n6 beiratkoz6s folyamata:

1. A beiratkoz6s id6pontja 2021. jtnius 24. 8:00 6r6t6l 16 6r6ig, helye a gimnrizium
diszterme. Kerem, a beiratkoz{shoz felt6tleniil hozza mag6val a kdvetkez6ket:

F szem6lyi igazolviny, lakcimk6rtya;

F TAJ kdrtya ad6kirtya;

F 6ltal6nos iskolai bizonltvrlny;

F NEK adatlap a dirikigazolvrlny igeny16s6hez.

K6{iik, hogy a mell6kelt Nyilatkozat a gtermek tii,n,enyes Mpviseletdrdl, a

Nyilatkozat a hdzirend elftgaddsar6l 6s a BKI adatlap dokumentumokat kitdltve
hozza mag|val, ezzel is gyorsitva a beiratkoz6s folyamat6t! Amennyiben nem tudja
mag6val hozni ezeket a dokumentumokat, a helyszinen lehet6s6g lesz kitdltdstike 6s

kinyomtatesukra.



2. A beiratkozrls sorrin lehet6s6g van az al6bbiakra:

F egyennyakkendd megrendeldse (2.100 Ft)

) tanul6i biztositrls megkdt6se

) jelartkez6s a g6lyat6borba (tervezett id6pont: 2021.08.16-18.)

Ameruryiben a k6t beiratkoz6si lehet6s6g egyikdvel sem tud 6lni a megadott id6ben, k6rjiik,
ezt mindenkeppen jelezze valarnelyik el6rhet6s6gtinkdn (telefon: 78/462-660; e-mail:-

sziekalocsa@szie-kalocsa.sulinet.hu; lev6l: 6300 Kalocsa, Hunyadi u.23-25.)l

Megiegrz6sek:

l. A szem6lyi azonosit6sra alkalmas iratokat akad6lyoztat6sa eseten a kijeliilt
id6pontokon kivtili m6s id6pontban - 1egk6s6bb a 2021-2022. tan6v els6 napj6n -
bemutathatja. K6{iik, amennyiben uzel 6lni kivrin, ed jelezze valamelyik
el6rhet6s6giinkdn !

2. Amennlben a NEK adatlapot nem tudja a beira&oz6s id6pontj6ig beszerezri, tgy a
beszerzds6t k6vet6en annak mrlsolat6t halad6ktalanul juttassa el hozzirtk
elektronikusan vagy hagyomrinyos postai riton, hogy min61 el6bb meg tudjuk
rendelni a dirikigazolv6nf. A dirikigazolvriny el<i6llitdsa k<izpontilag tdrt6nik, 6s az

igdnyl6st6l szdrrritott tdbb h6t is eltelik annak k,6zhenr6tel6ig.

Kalocs4 2021. junius 15.

Tisztelettel :

Me116kletek:

- Nyilatkazat a gtermek tbrvdnyes Mpviseletirdl rxlap

- Nyilatkozat a hdzirend elfogadasdr6l itrlap

- BKI adatlap

- Hdzirend

- BKI folyamat leirds 2021 sziil6lorck

- tdjdkoztat6 g6lyatdborr6l
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