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részére         tanévkezdéssel járó teendőkről  

(2020/2021. tanév) 

                                                                                                                     

Tisztelt Szülő! Tisztelt Gondviselő! 

 

Tisztelettel köszöntjük a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium Szülői Munkaközösségének új tagjaként! 

Köszönjük, hogy Gyermekét iskolánkra bízza, igyekszünk úgy nevelni-oktatni a ránk bízott tehetséget, hogy négy év 

múlva érett felnőttként hagyhassa el iskolánkat. 

Az iskolakezdéssel kapcsolatban tájékoztatom Önt a következőkről: 

1. Osztályok 

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium a 2020/21-es tanévben három párhuzamos 9. évfolyamos 

osztályt indít: 

- A osztály: emelt angol-emelt magyar nyelv és irodalom; emelt angol-emelt történelem; emelt angol-általános 

tagozat:  

osztályfőnök: Dávidné Marsi Gyöngyi 

- B osztály: emelt angol-emelt matematika; emelt angol-emelt informatika; emelt angol-általános tagozat:  

osztályfőnök: Csökmei Gergő 

- C osztály: emelt angol-emelt biológia; emelt angol-emelt olasz nyelv; emelt angol-általános tagozat:  

osztályfőnök: Papp Mónika 

Az emelt angol-általános tagozatra felvételt nyert tanulók osztályba sorolása a beiratkozás után történik meg. 

2. Diákigazolvány igénylése 

A diákigazolvány díjmentes, az igénylés bármelyik Okmányirodában kezdeményezhető. Az általános iskolai 

diákigazolvány 2020. október 31-ig érvényes. 

Az igénylésről szóló tájékoztató elérhetősége: 

 https://www.diakigazolvany.hu/pub_bin/EDIG_folyamtabra_koznevelesi_tanulok_2017.pdf 

 https://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles/igenyles/magyarorszagon_tanulok_igenylese) 

 

3. Beiratkozás 

A felvett diákok szülei az elektronikus ügyintézés lehetőségét használva is elindíthatják a beiratkozásukat a 

KRÉTA E-ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) Az elektronikus beiratkozás menete a 

2020/2021-es tanévre felvett diákok esetében  (https://www.erkel.hu/pdf/2019_20/beirmenet_2020.pdf) című útmutató 

alapján. 

Az elektronikus beiratkozás folyamata a következő 4 lépésből áll: 

1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása 

2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése 

3. lépés: A BKI ügy beküldése 

4. lépés: Személyes megjelenés 

2020. június 23-án iskolánkban kérjük a gondviselő személyes megjelenést is a járványhelyzet függvényében az 

egészségügyi előírások betartásával az alábbi beosztás szerint:  

-  8:00 – 9:00 emelt angol-általános tagozat 

- 9:00 – 10:00 emelt angol-emelt magyar nyelv és irodalom; emelt angol-emelt történelem 

tagozat 

- 10:00 – 11:00 emelt angol-emelt matematika; emelt angol-emelt informatika tagozat 

- 11:00 – 12:00 emelt angol-emelt biológia; emelt angol-emelt olasz nyelv tagozat 

https://www.diakigazolvany.hu/pub_bin/EDIG_folyamtabra_koznevelesi_tanulok_2017.pdf
https://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles/igenyles/magyarorszagon_tanulok_igenylese
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
https://www.erkel.hu/pdf/2019_20/beirmenet_2020.pdf
https://www.erkel.hu/pdf/2019_20/beirmenet_2020.pdf
https://www.erkel.hu/pdf/2019_20/beirmenet_2020.pdf


A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni elektronikusan (másolat, fénykép), majd 

bemutatni személyesen eredetiben: 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya  

- diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító adatlap (Okmányirodában, Kormányablaknál ingyenesen 

elkészítik) 

- SNI, BTMN tanulóknál a szakértői vélemény  

- hátrányos vagy egyéb különleges helyzetet igazoló dokumentum 

A személyes megjelenés során kérjük szépen leadni az általános iskolai bizonyítványt. (Az általános iskolai 

bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell.) 

Rendkívüli beiratkozás vagy esetleges probléma esetén forduljanak bizalommal Tóth István általános intézményvezető-

helyetteshez a +36-66/463-118-as telefonszámon! Ha a kialakult járványügyi helyzet miatt a beiratkozás módjában 

bármilyen változás történik, intézményünk értesíti a felvett tanuló gondviselőjét az intézmény honlapján keresztül. 

4. Tankönyvek 

Intézményünk a tankönyveket térítésmentesen biztosítja a tanulók számára, a tanulók várhatóan az első tanítási napokon 

vehetik át azokat. A tanévkezdéshez füzetcsomagot nem érdemes előre beszerezni, az első órákon a szaktanárok 

megmondják, mire lesz szükség. 

5. Tanulói balesetbiztosítás 

- A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től 2021. 

december 31-ig tartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy 

az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek 

megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott 

balesetbiztosítási védelemben részesüljenek. 

- Részleteket az alábbi honlapon lehet megtekinteni: https://www.uniqa.hu/altalanos-gyermek-es-ifjusagi-

balesetbiztositas 

6. Formaruha 

Sötét alj (lányoknak szoknya, fiúknak nadrág), fehér ing, iskolanyakkendő. Az iskolai nyakkendő megvásárlására a 

beiratkozáskor lesz lehetőség. 

7. Szecskatábor 

2020. augusztus 27-28. között szervezzük meg a gimnázium területén hagyományos szecskatáborunkat, melynek célja, 

hogy a 9. évfolyamot kezdő erkeles diákok jobban megismerjék egymást. Az erről szóló tájékoztató az 1. sz. 

mellékletben olvasható. 

8. Évnyitó 

Az évnyitó ünnepélyre várhatóan 2020. augusztus 31-én 17 órai kezdettel kerül sor az iskolánk udvarán. A tanulókat 

kérjük, a fentebb említett formaruhában jelenjenek meg. Ünnepségünkre szeretettel várjuk tanulóink szüleit, 

gondviselőit is! 

9. Kollégium 

Tudnivalók a 2. számú mellékelt levél alapján. 

További kérdés, kérés esetén állunk szíves rendelkezésükre. 

Előre is köszönöm az együttműködését. 

 

Gyula, 2020. május 25. 

Tisztelettel: 

Zámori Ida 

intézményvezető 

s. k.  
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1. sz. melléklet 

Kedves kilencedikes Diákunk! 

 

Örömmel üdvözlünk az erkelesek csapatában! 

A Diákönkormányzat és a végzősök által szervezett szecskatáboron keresztül szeretnénk bevezetni Téged az Erkel életébe.  

A tábori időpontja: 2020. augusztus 27-28. 

Ez a két nap alkalmat ad neked arra, hogy megismerd évfolyamtársaidat, osztálytársaidat, osztályfőnöködet, a gimi épületét, a 

szervező, „isteni” végzősöket. Nem kérdés, hogy sokat tréfálunk, nevetünk együtt. 

A legfontosabb információk: 

Gyülekező: 2020. augusztus 27-én 10:00-kor az Erkel Ferenc Gimnázium főbejáratánál (5700 Gyula, Bodoky 10.) 

A tábor helyszíne az iskola kollégiuma. 

Hazaindulás 2020. augusztus 28-én 10:00 a kollégiumtól. 

 

Ha bármire érzékeny vagy, hozd magaddal a gyógyszeredet és feltétlenül tájékoztass minket! (lisztérzékenység, tejérzékenység 

egyéb allergia stb.) 

Az értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, ezért tanácsoljuk, hogy az ékszerekről, mobiltelefonokról, egyéb 

elektromos kütyükről és a szépészeti eszközökről két napig mondj le! 

A beiratkozás után létrehozunk egy facebook csoportot „Kisszecska 2020” néven, amiről a többi információt megtudhatod a 

nyáron. 

A tábor várható költségei: étkezés, póló, programok anyagköltsége. A szállás ingyenes. 

Kérdés esetén fordulj bizalommal Dr. Farkasné Csató Katalin pedagógiai intézményvezető-helyetteshez a +36-66/463-118 

telefonszámon. 

 

Kellemes nyári szünetet kívánunk! 

 

Gyula, 2020. május 25. 

 

 

A szervező végzősök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

Kedves leendő Kollégistánk! 

Szeretettel köszöntünk az erkeles kollégisták közösségében! 

Az alábbi listával szeretnénk segíteni Neked az augusztusi beköltözésben. Kérjük, hogy a következő dolgokat hozd 

magaddal: 

 paplan, párna, lepedő, ezekre huzat  

 pléd (ágytakaró az ágyadra, napközben ez van rajta) 

 vállfa 

 pohár 

 éjjeli lámpa (nem kötelező, de ha hozol, célszerű valamilyen kisméretű, de nem falra szerelhető asztali lámpát 

választani) 

 tisztálkodási felszerelés (WC- papír is!) 

 TAJ kártya mindig legyen nálad 

 rendszeresen szedett gyógyszereidet is hozd magaddal 

Viszont ne hozz magaddal: 

 nagy értékű ékszert 

 nagy értékű technikai eszközöket 

Beköltözés: 2020. augusztus 31. hétfő, 15:00-17:00 óráig 

Szülői értekezletet az iskolai évnyitó után, a kollégium ebédlőjében kb. 18:00 - kor tartunk. 

Kérdés esetén fordulj bizalommal Sárosiné Sárközi Andrea nevelési intézményvezető-helyetteshez a +36-66/463-118 

telefonszámon. 

 

Szeretettel várunk kollégiumunkba, addig is kellemes vakációt kívánunk! 

Gyula, 2020. május 25. 

 

Kollégiumi nevelők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


