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Tisztelt Szülő! Tisztelt Tanuló! 

 

 

A beiratkozás 2019. június 20-án (csütörtök) 8 órától 16 óráig lesz a gimnázium épületében (Debrecen, Holló László 

sétány 6.sz.). 

 

Kérjük, hogy a beiratkozó hozza magával: 

• az általános iskolai bizonyítványát, 

• a születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, 

• a TAJ-kártyáját (számát), 

• az oktatási azonosító számát 

• oltási kiskönyvének fénymásolatát a tanuló nevével és szakorvosi leletinek fénymásolatát (5 évfolyamos 

szakgimnáziumi tagozatra felvételt nyert tanulók közül azok, akik eddig még nem adták le) 

• ha van: hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről, ill. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 

határozat, annak fénymásolatát. 

• BTM/SNI szakvéleményt, amennyiben a tanuló rendelkezik ilyennel, 

• MFG-s nyakkendő (kötelező) árát : 1700,-Ft/db* 

• MFG-s, testnevelési póló (kötelező) árát: 1500,-Ft/db* (A pólót a tanuló a méret felmérését követően 

szeptemberben kapja meg.) 

• Etika, hit- és erkölcstan nyilatkozatot kitöltve. (Csak a 7. évfolyamra beiratkozók.) 

• Meggy-mag képzőbe jelentkezés esetén a kitöltött jelentkezési lapot. 

 

Diákigazolvány igénylése:  

A diákigazolvány igénylésének folyamata két részből áll:  

• Először szükség van az okmányirodában a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap (NEK adatlap) 

igénylésére. Az igényléshez a diákigazolványra jogosultnak a születési anyakönyvi kivonatát és a 

lakcímkártyáját, vagy a személyazonosító okmányát és a lakcímkártyáját kell magával vinnie.  

• A diákigazolvány igénylését ezt követően a NEK adatlap birtokában az oktatási intézményben kell 

kezdeményezni.  

Tehát a beiratkozáskor kérjük: 

• a NEK adatlap fénymásolatát,  

• melyre kérjük rámásolni a tanuló lakcímkártyáját,  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 7. és 9. évfolyam valamennyi tanulója a 2019/2020-as tanévben is alanyi jogon ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult. 

 

A nyakkendőt már a 2019/2020-as tanév évnyitóján (2019. szeptember 02-án 8 óra) viselni kell a Szülői Szervezet, 

Iskolaszék, Tantestület, DÖK döntése alapján. Megjelenés az évnyitó kezdete előtt minimum negyedórával szükséges. 

Hírek, aktualitások, részletes információk a www.medgyessygimnazium.hu honlapunkon találhatók. 

Debrecen, 2019. április 24. 

Kérjük azokat a felvételt nyert tanulókat, akik valamilyen ok miatt (pl. a fellebbezést követően felvételt nyertek egy 

másik iskolába is) nem fognak beiratkozni, jelezzék iskolánk titkárságán telefonon (0652/413326/12-es mellék), illetve 

írásban (mfg@medgyessy-debr.sulinet.hu) is. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

*A fizetendő összegeket kérjük, szíveskedjenek külön-külön előkészítve hozni, mivel iskolán belül két különböző helyen 

történik a befizetése.           
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