
Tisztelt Szülők! Kedves leendő első osztályosok! 

 

A beiratkozás menetére is befolyással van a koronavírus járvány, s az ennek kapcsán 

kihirdetett veszélyhelyzet. Ezért az idén a 2020-2021. tanévre történő általános iskolai 

beiratkozást is rendhagyó módon fogjuk lebonyolítani. 

Az emberi erőforrások minisztere a vészhelyzetre való tekintettel kiadta a 2020/2021. 

nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 

7/2020.(III. 25.) EMMI határozatot.  

Az iskola beiratkozási körzete: Pásztó, Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, 

Kutasó, Mátraszőlős települések.  

A beiratkozás időpontja: 

 A beiratkozási körzethez tartozó tanulók szüleinek 2020. április 6-tól április 28-ig lesz 

lehetőségük a beiratkozásra. 

 A körzeten kívüli tanulók szülei 2020. április 6-tól április 24-ig iratkozhatnak be 

iskolánkba. 

A beiratkozás módjai: 

a) elektronikus úton: zskai.paszto@gmail.com 

b) telefonon: 32/460-795, vagy a 30/798-6041 

c) postai úton: Zsigmond Király Általános Iskola és AMI, 3060 Pásztó, Nagymező utca 36. 

d) Kréta-rendszeren: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

e) különösen indokolt esetben személyesen (előzetes egyeztetés alapján). 

A beiratkozás keretében az alábbi adatok megadása szükséges: 

- a gyermek neve; 

- születési helye, ideje; 

- szülők neve, telefonszáma, e-mail címe; 

- a gyermek állandó lakcíme; 

- a gyermek TAJ-száma 

- ha van, akkor tartózkodási hely adatai. 

A minden évben szokásos dokumentumok leadása ebben az évben az első tanítási napon 

történik majd. 

Amennyiben a szülő nem a Zsigmond Király Általános Iskola és AMI körzetéből kéri a 

gyermeke felvételét, akkor szíveskedjen a kérelembe beírni a kötelező felvételt biztosító, azaz 

a körzetes iskolának a nevét és a címét is. 

Amennyiben a gyermek a Zsigmond Király Általános Iskola és AMI körzetében lakik, s az 

óvodában marad, akkor ennek tényét kérjük jelezni iskolánk felé.  

 

Intézményünk arra törekszik, hogy a beiratkozás menete zökkenőmentes legyen, s ehhez 

folyamatosan igyekszünk informálni a szülőket iskolánk honlapján, http://pasztoisk.hu/  és 

Facebook oldalunkon.  

Az iskola honlapján letölthető dokumentumok is fogják segíteni a beiratkozást. Ugyanitt 

további hasznos információk érhetők el a „Beiskolázás” címszó alatt. 

Felmerülő további kérdéseikre munkaidőben az iskola telefonszámán tudunk válaszolni. 

Sajnálom, hogy a beiratkozásra személyes találkozás nélkül kerül sor. 

Örömteli készülődést kívánok a szülők és a leendő tanulóink számára! 

 

Pásztó, 2020. március 31. 

 

Szántó Marianna 

intézményvezető 
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