
 

Kedves Tanuló! 

 

Örömmel értesítünk, hogy felvételt nyertél iskolánk F O D R Á S Z  ( T E C H N I K U M ) ,  5  

É V E S ,  N A P P A L I  T A G O Z A T O S  képzésére. 

 

A beiratkozást megelőzően NYELVI SZINTFELMÉRŐt tartunk, melynek időpontja: 

 

2021. június 10. (csütörtök) 14 óra (Megjelenés kötelező!)  

 

A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, mindenki biztonsága érdekében és megelőzés 

céljából, kérjük, legyetek kedvesek maszkot viselni az épületben. 

A terembeosztás az épületbe beérve a portánál kifüggesztésre kerül a szintfelmérő megírásának 

napján. 

 

Kérjük, a nyelvi szintfelméréshez az alábbiakat hozd el magaddal: 

 kék színű (több darab) toll. 
 

________________________________________________________________________ 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Köszönjük, hogy a 2020/2021-es tanév középiskolai felvételi eljárása során iskolánkat tisztelte 

meg bizalmával. Célunk, hogy együtt kísérjük végig gyermeke eredményes tanulmányi 

előrehaladását a középiskolai tanulmányainak befejezéséig. 

Engedje meg, hogy jelen levelünkkel összefoglaljuk azokat a legfontosabb információkat 

(események és azok időpontjai, egyéb tudnivalók), melyek a következő időszak szempontjából 

lényegesek. 

 

2021. június 22. (kedd) 13 óra - Tornaterem 
beiratkozást megelőző SZÜLŐI ÉRTEKEZLET a leendő osztályfőnökkel 

 

A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, mindenki biztonsága érdekében és megelőzés 

céljából, kérjük, legyenek kedvesek maszkot viselni az épületben.  



 

 

A szülői értekezlet tervezett témái:  

 képzési tájékoztató,  

 kötelező iskolai felszerelés, és munkaruhával kapcsolatos tudnivalók, 

 beiratkozással kapcsolatos tudnivalók,  

 tankönyvrendelés,  

 pályaalkalmassági orvosi vizsgálat időpontja,  

 iskolai házirend ismertetése, 

 gólyatábori tudnivalók. 

 

2021. június 22. (kedd) 15.00 – 17.00 óra között 301-es tanterem 
BEIRATKOZÁS A 2021/2022-ES TANÉVRE 

 

 

Kérjük, a beiratkozásra az alábbiakat hozzák el: 

 kitöltött tanulói adatlap (szülői értekezleten átvehető, de honlapunkon is előzetesen 
elérhető), 

 szülői értekezleten átvett nyilatkozatok, dokumentumok kitöltve,  

 a tanuló személyi igazolványa, lakcímkártyája, és azok másolatai, 

 a tanuló TAJ kártyája, és annak másolata, 

 a tanuló adókártyája, vagy adószám igazolására alkalmas dokumentum és annak 
másolata, 

 általános iskolai bizonyítvány, 

 1 db igazolványkép,  

 a diákigazolvány igényléséhez: előzőleg az okmányirodában a digitális fénykép és aláírás 
készítésekor kapott NEK-azonosítóval ellátott adatlap,  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az erről szóló határozat 
másolata, 

 halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozat másolata, 

 iskolapóló (testnevelés órára - színes) ára: 2000 Ft/db (1 db kötelező, de több is 
igényelhető), 

 iskolapóló (gyakorlati órákra - fehér) ára: 2000 Ft/db (1 db kötelező, de több is 
igényelhető), 

 támogatási díj: 4000 Ft/tanév (fénymásolás, egészségügyi könyv, közösségi szolgálati 
napló, stb. költségeinek fedezésére), 

 beléptető kártya díja: 1000 Ft, 

 gólyatábori jelentkezési lap (szülői értekezleten átvehető) és a részvételi díj első részlete 
(10.000Ft), amennyiben részt kíván venni a tanuló a táborban. 

  



 

 
Tisztelt Szülők! Kedves Tanuló! Amennyiben nem iskolánkba kívánnak beiratkozni, kérjük 

sürgősen és írásban jelezzék, hogy mielőbb értesíteni tudjuk a bejutásra várakozó tanulókat. 

 

Iskolánkban 2017-ben létrehoztuk a VIK SPORTEGYESÜLETET, melynek célja a 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A 

Sportegyesület kiemelkedő célja az intézmény dolgozói, tanulói részére rendszeres sportolás, 

testedzés biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet 

kibontakoztatása. A Sportegyesülethez bárki csatlakozhat, éves tagdíj befizetése mellett. A 

Sportegyesület tagjai számára délutáni sportolási lehetőséget biztosít, mellyel heti 2 

testnevelés óra kiváltható. A leírtak alapján javasoljuk, hogy legyenek tagjai iskolánk 

Sportegyesületének! 

Az oktatás és a szakképzés fejlesztése érdekében 2015-ben létrehoztuk a VIK OKTATÁSI ÉS 

SZAKKÉPZÉSI ALAPÍTVÁNYt, amely adója 1%-át is tudja fogadni (adószámunk: 18650583-1-42). 

Ezúton szeretnénk kérni Önöket, hogy amennyiben egyetértenek céljainkkal, és lehetőségük 

van rá, akkor támogassák az Alapítvány működését! 

Iskolánk hagyományai közé tartozik a GÓLYATÁBOR, melyet leendő 9. évfolyamos tanulóink 

számára szervezünk a tanév megkezdése előtt. Szokásainkhoz híven idén is megrendezzük ezt 

az eseményt. A gólyatábor tervezett időpontja és helye: Velence, 2021. augusztus 29-31. A 

táborral kapcsolatban pontosabb információkat a szülői tájékoztatón kapnak. A táborba 

korlátozott számban tudunk csak diákokat fogadni, ezért kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési 

lapot és a részvételi díjat a beiratkozásra hozzák magukkal. A tavalyi tábor képei a 

honlapunkon elérhetők. 

A TANKÖNYVÁTVÉTEL és a TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGünk pontos időpontja kapcsán kérjük, 

folyamatosan kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját (www.vikiskola.hu)! 

Az általános iskolai tanulmányok eredményes befejezéséhez sok sikert kívánunk Neked, mint 

leendő diákunknak! 

Budapest, 2021. május 12. 

 

Kökény István s.k. 
igazgató 

Nagy László s.k. 
szakmai igazgatóhelyettes 

Sebőkné Lohn Anita s.k. 
igazgatóhelyettes 

 


