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TÁJÉKOZTATÓ
Az általános iskolai beiratkozásról

A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala 2019. március 8. napján
megküldött hirdetménye alapján az általános iskolai beiratkozás időpontja a 2019/2020.
tanévre, 2019. április 11-12. napjai voltak.
Az általános iskolai beiratkozások lezajlottak és az intézményvezetők írásban megküldték a
beiratkozásról szóló tapasztalataikat, melyek a tájékoztató mellékleteként olvashatók.
Az alábbi táblázatos formában összesítésre kerültek a főbb paraméterek:
Beiratkozni kívánók száma

Első osztályt megkezdők
száma

Induló osztályok száma

Biatorbágyi Általános Iskola

77 fő

83 fő

3 osztály

Biai Református Általános Iskola

50 fő

25 fő

1 osztály

Czuczor Gergely tagiskola

52 fő

26 fő

1 osztály

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

50 fő

50 fő

2 osztály

2019/2020. tanév

Kérem az általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztató elfogadását.

Biatorbágy, 2019. április 15.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Veres-Czinege Anita
Mellékletek: Biatorbágyi Általános Iskola tájékoztatója
Biai Református Általános Iskola tájékoztatója
Czuczor Gergely tagiskola tájékoztatója
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tájékoztatója

Kedves Anita!
Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság!
A Biatorbágyi Általános Iskolába 77 tanuló jelentkezett, súlyozottan 79 főnek számítanak. Valamennyi
beiratkozott tanuló rendelkezik biatorbágyi lakcímmel.
Az előzetes szakvélemények alapján 2 tanulónk SNI-s státuszú.
Szakértői véleményes (BTMN) 8 fő, mozgásfejlesztésre, iskolai fejlesztésre jogosultak.
Várhatóan 4 diákunk fogja megismételni az első évfolyamot. Így a jövő évi elsős tanulói létszám: 83
fő.
Üdvözlettel: Czifra Zsuzsanna

A Czuczor Gergely Tagiskola tájékoztatója a beiratkozásról
a 2019/20. tanévre
az Oktatási és Kulturális Bizottság részére

Iskolánkba idén 52 gyermek jelentkezett az induló 1.osztályba, amely
énekes iskolás osztály lesz. Infrastruktúrális lehetőségeink 1 db
osztály indítását teszik lehetővé, ezért előzetes szűrést végeztünk
elsősorban keresztény értékrend és lakóhely alapján, ezután 31
családot hívtunk be ismerkedő beszélgetésre. Végül 26 gyermek
nyert felvételt, akik be is iratkoztak a kijelölt időben. 14 lány és 12
fiú kezdheti meg iskolai tanulmányait nálunk. Ebből 23 gyermek
biatorbágyi lakhellyel rendelkezik. A nem biatorbágyi lakhellyel
rendelkező, felvett gyermekek olyan családok tagjai, akik már
iskolánk közösségének részei nagyobb gyermekeik révén.

2019.04.12.

Tisztelettel:
Gál Edit
Tagintézmény-vezető

Tájékoztató a Biai Református Általános Iskola 2019. évi 1. osztályos beiratkozásáról

Az iskolánk körüli bizonytalan infrastrukturális helyzet ellenére a leendő 1. osztályba kétszeres volt a
jelentkezés. A város és a környék protestáns, református hátterű családjai számára egyre
keresettebbek vagyunk, és remélem, leszünk is.
1 db 25 fős osztályt indítunk, amiben 2 tanulási/ beilleszkedési tanulót is megpróbálunk integráltan
nevelni. Összességében 13 kislány és 12 kisfiú lett hivatalosan felvéve az induló osztályba. A felvett
tanulók közül 22 biatorbágyi lakhellyel rendelkezik.

Tisztelettel:

Horgos Vilmos
igazgató

Biatorbágy, 2019. 04. 09.

