
 

TUDNIVALÓK A BEIRATKOZÁSRÓL 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Az alábbiakban összefoglaltuk a beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.  

 

 

Belépés:  

A torlódás és az esetleges megfertőződés veszélyének elkerülése érdekében kérjük, hogy 

egyszerre csak négy fő tartózkodjon a beiratkozásra kijelölt helyiségben. Az épületben 

kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése és a távolságtartás. Belépéskor ellenőrizzük 

az érkezők testhőmérsékletét és kérjük, hogy használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket. A 

fenti intézkedések következtében elképzelhető, hogy a szokásosnál hosszabb várakozási időre 

kell számítani, megértésüket köszönjük.  

 

Osztályfőnökök: 

 Csikós Dániel informatika 7.a  

 Gerencsérné Hobot Krisztina 7.b 

 

 

Beiratkozás:  

A beiratkozást június 23-án 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között tartjuk, személyes 

megjelenéssel (a beiratkozáshoz nem szükséges a tanuló jelenléte). 

A következő dokumentumokat szükséges hozni, illetve beszerezni: 

 általános iskolai bizonyítvány 

 születési anyakönyvi kivonat fénymásolata 

 a lakcímkártya és a TAJ kártya másolata 

 az új diákigazolvány igényléshez: a kormányablakban kapott NEK adatlap 

(Ha az idő rövidsége miatt nem sikerül elintézni, akkor június 30-ig, illetve a 

nyári ügyeleti napokon még behozhatják.) 

 ebédigénylés: a tájékoztatón kiosztott nyilatkozat kitöltve  

  

Budapest I. Kerületi  

Toldy Ferenc Gimnázium 

 

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9. 

E-mail: iskolavezetestoldy@yahoo.com 

Telefon: 201-0736 

www.toldygimnazium.hu 
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 tankönyv: Varga Barnabás (vargabarnabas62@gmail.com) 

A beiratkozást követően a szükséges tankönyveket iskolánk megrendeli a 

tanulóknak. Fontos tudnivaló, hogy csak abban az esetben tudunk tankönyvet 

igényelni a 7. évfolyamra beiratkozó tanuló számára, ha a jelenlegi általános 

iskolája nem igényelt neki tankönyvet a következő tanévre. Amennyiben az 

általános iskola tankönyv-igénylésében (a KELLO rendszerben) szerepel a tanuló 

neve, úgy a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kezdeményezni kell, hogy – a 

középiskolai tankönyv-igénylés érdekében – az általános iskola haladéktalanul 

törölje a KELLO igénylésből a tanuló nevét. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 

általános iskolából való kiiratkozással nem jár automatikusan együtt az iskolai 

KELLO nyilvántartásból való törlés, ezért azt célszerű külön kezdeményezni.  

 befizetések, várható költségek: 

 matrózblúz lányoknak 6 000 Ft 

 nyakkendő fiúknak 4 500 Ft 

 Toldy Sport és Kulturális Egyesület támogatása 3 000 Ft/hó  

(Önkéntes, július-augusztus hónapra 6 000 Ft) 

 2 db toldys tornapoló 3 000 Ft 

 (A Toldy Sport és Kulturális Egyesület tagjainak ingyenes) 

 kitűző 1 000 Ft  

(Nem kötelező, a Toldy Sport és Kulturális Egyesület tagjainak ingyenes) 

 gólyatábor várhatóan 15 000 – 20 000 Ft 

 

 

Budapest, 2021. június 18. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Iskolavezetés 
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