MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

11018/2481/SŠÚ/2020

Komárno, 2020. 03. 31.

KÖZLEMÉNY
a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozási helyének és
időpontjának meghatározásáról Komárom város alapiskoláiban

Komárom város értesíti a Tisztelt szülőket, hogy a 2020/2021-es tanév 1. évfolyamába
való beiratkozás a Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos és sportminisztere
2020/10610:1-A1030 számú határozata alapján

2020. április 15-én 08:00 – 17:00 óra között,
2020. április 16-án 08:00 – 17:00 óra között és
2020. április 17-én 08:00 – 17:00 óra között
valósul meg Komárom egyes alapiskoláiban.
Beíratandók azon gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
mindkét szülő személyi igazolványa (esetlegesen a gyermek elhelyezéséről szóló
bírósági végzés).
A beíratásra az alapiskolák épületeiben kerül sor, az egyes iskolák területi lehetőségeit
figyelembe véve, nyomatékosítva a higiéniai-járványügyi előírásokat.
A beíratáson mindig csak a gyermek egy törvényes képviselője lehet jelen, akinek
fel kell mutatnia a másik törvényes képviselő felhatalmazását, hogy eljárjon a
nevében. Kérjük a szülőket, hogy a beíratásra ne vigyék magukkal a beíratandó
gyermeket! Az iskolák a gyermekek jelenléte nélkül végzik a beíratásokat.

A törvényes képviselő előre pontos időpontot kell, hogy egyeztessen az iskolákkal
telefonon vagy email-ben, 2020. 04. 06. és 2020. 04. 14. között, munkanapokon, naponta
08:00 és 15:00 között.
A beiratkozással, a speciális nevelési igényű gyerekek beíratásával, az iskolalátogatás
halasztásával és az idő előtti iskolalátogatás megkezdésével kapcsolatos bővebb
tájékoztatással a város alapiskolái szolgálnak.
iskola
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským,
Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul.
mieru 2, Komárno – Komárom
Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno

Základná škola, Jána Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komárno

telefonszám

email

0915391315
0915391314

zsulicaprace.komarno@gmail.com

0902710107

majerpeter62@gmail.com

0910980466

zsulmierukn@gmail.com

0905290444

info@zspohranicna.sk

0915794822

info@zskomenskehokn.sk

0915799373

skola@rozmarinkakn.sk

0918490570

marianum@zsgmarianum.edu.sk

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

Cirkevná základná škola s materskou školou
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským –
MARIANUM Egyházi Alapiskola és Óvoda

Továbbá, Komárom városa kéri azon iskolaköteles gyermekek családját, akik komáromi
állandó lakhellyel rendelkeznek és hosszabb ideje külföldön tartózkodnak, hogy vegyék fel
a kapcsolatot a Komáromi Közös Tanügyi Hivatal munkatársával a beíratandó gyermekkel
kapcsolatos kötelességeik teljesítése érdekében a ssu@komarno.sk e-mailcímen vagy
munkaidőben a +421 35 2851 260-as telefonszámon.

Mgr. Keszegh Béla
polgármester

Telefón: 035 / 2851 260

ssu@komarno.sk

www.komarno.sk

