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BEIRATKOZÁS 2019- 2020 
A 2019-2020- es tanévben iskolánkban 2 előkészítő osztály indul. 
 
 Tanítók: Előkészítő A – Bartalis Zselyke 
                Előkészítő B- Biró Ibolya 
 
Mindkét osztályban 25 hely van. 
Beiratkozni lehet:  

Első szakaszban: 2019 március 4- 29 között 
Második szakaszban 2019 április 1-19 között 

 
Az iratkozás az iskola titkárságán zajlik. 
Az iratkozás órarendje: 

Hétköznapokon 8,00-18,00 óra 
Szombaton 9,00- 13,00 óra 

 
Szükséges iratok: 

- születési bizonyítvány (eredeti és másolat) 
- egyik szülő személyazonossági igazolványa (eredeti, másolat) 
- ha ideiglenes lakcím van (flotant), akkor egy nyilatkozatot kérünk 

kitölteni (nyomtatvány a titkárságon). 
- oltási papír és beiratkozáshoz szükséges orvosi igazolás 
- pszihoszomatikus bizonylat (ha kell) 
- a beiratkozási adatlap az iskolában töltendő ki. 

 
Fontos információk: www.edu.ro/ Învățământul primar/Înscrierea în 
învățământul primar vagy a www.isjhr.eduhr.ro honlapon 
 
 
 
BEIRATKOZÁSI NAPTÁR: 

http://www.edu.ro/
http://www.isjhr.eduhr.ro/
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Február 26 - március 2  

Előprogramálás az iratkozáshoz a torlódás elkerülése végett. Ez 
lehetséges személyesen vagy telefonon, itt időpontot adunk (0266-
218271) 
Február 25 

- Beiskolázási terv kifüggesztése, 
- Körzet megnevesítése, 
- Pszihoszomatikus felmérés körülményeinek kihirdetése, 
- Speciális kritériumok megnevesítése, 
- Szükséges iratok, 
- Az iratkozás körülményeinek közzététele. 

Február 25- március 22 
- Pszihoszomatikus felmérés speciális központokban, 
- A felmérés kiértékelésének közlése. 

Február 28 
Nyílt délelőtt, iskolalátogatás, osztálylátogatás szünetben 

Március 4 -22 
Beiratkozási lap kitöltése, leadása, leellenőrzése az iskola székhelyén 
Március 29 

Eredményhirdetés 
Április 1- Április 8 

Más körzetbe való iratkozás 
Április 11  

Eredményhirdetés 
 
 
                                                     Beiratási komisszió 
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AZ ,, ORBÁN BALÁZS ’’ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEÍRÁSI 
KÖRZETE 

STRADA PINTENII (SARKANTYÚ UTCA) 
STR. JÓZSEF ATTILA 
STR. FÎNTÎNEI ( KÚT UTCA) 
STR, SZENTJÁNOS 
B-DUL INDEPENDENȚEI NR.1-42 ( FÜGGETLENSÉG ) 
STR. ADY ENDRE 
ALEEA PRIMĂVERII ( TAVASZ SÉTÁNY) 
INTR. FRĂȚIEI ( TESTVÉRISÉG BEJÁRAT) 
INTR. ZORILOR ( VIRRADAT BEJÁRAT) 
STR. PIATRA TĂRCII ( SZARKAKŐ UTCA) 
STR. TABEREI ( TÁBOR UTCA) 
STR. BEM JÓZSEF 
STR. SZIGETI GYULA 
STR. SIMÉNLOK 
INTR. ALBĂ (FEHÉR BEJÁRAT) 
STR. LÓRÁNTFFY ZSUZSANNA 
STR. VERDE ( ZÖLD UTCA) 
STR. CIOCÂRLIEI ( PACSIRTA UTCA) 
STR. PĂCII ( BÉKE UTCA) 
STR. SZENTIMRE 
STR. CSALÓKA 
STR. MÓRICZ ZSIGMOND 
STR. SZELES JÁNOS 
STR. SZÁSZOK TÁBORA 
STR. NAPSUGÁR 
STR TRECĂTORII PIETROASA ( KÖVESHÁGÓ) 
STR RAMOCSA 
STR ROUA ( HARMAT) 
STR MARGARETA 
STR POIANA NARCISELOR ( NÁRCISZOK) 
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 DECLARAŢIE 
 

 

 

Subsemnatul(a)………………………………………………… cu domiciliul în localitatea: 

………………………..………………………, Judeţul: …………..…………..  Str. 

………………………………………… nr……, cu reşedinţă (flotant) la adresa din localitatea: 

……………………………………….,  str. …………………………….., nr. ……, valabilă de la data 

de:………………….., până la: …………………………., în calitate de părinte/reprezentant legal al 

copilului: ……………………………………………….. înscris în clasa pregătitoare, prin prezenta declar 

pe propria răspundere, sub incidenţa legii penale (art. 326 Cod penal*), ca cele declarate de mine corespund 

cu realitatea şi că locuim efectiv la adresa de flotant, situată în Municipiul Odorheiu Secuiesc, în perioada 

anului şcolar 2019/2020.  

 

(*Art. 326: Falsul în declaraţii 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 

unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 

acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.) 

 
 
 
Odorheiu Secuiesc,      Semnătura: 
 
Data: ………………………    _____________________________    
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Pszihoszomatikus felmérés 

 
Azon gyermekek számára kötelező a felmérés, akik NEM töltik be 2019 
szeptember 1-ig a hat életévüket ( tehát szept. 1- dec 31 között töltik). 

A felmérés kérhető  február 25- március 22 között. 

LÉPÉSEK: 

- az óvónéni kiállítja az értékelő lapot, 
- a szülő kitölt egy kérést, 
- a szülő felveszi a kapcsolatot a felmérő szakemberrel, 
- a szakember kiállítja az ajánlólevelet, 
- A felmérés elvégezhető az iskola vagy napközi szakemberével, 
- Iskolánkban VARGA ANDREA kérhető fel erre a munkára  

 

 
 
 


