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K I S O K O S
beiratkozó tanulóknak


Iskola elérhetősége: szimki.sulinet.hu, e-mail: titkarsag@szimki.sulinet.hu, telefon: 0692/510-838, 06-30-451-1509

SZMSZ, Házirend: szimki.sulinet.hu → [dokumentumtár/Iskolai dokumentumok] mappa

Beiratkozás:
Mint a tájékoztatóban jeleztük, mód van a KRÉTA-rendszeren keresztül történő online
beiratkozás vagy a személyes megjelenés közti választásra. Javasoljuk, hogy akinek
lehetősége van rá, az online módot részesítse előnyben!
 Online: 2020. 06. 22-23-án lehetséges, a folyamat leírását honlapunkon megtalálják. „ Az
elektronikus beiratkozás menete a ZSzC Széchenyi István Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája 2020/2021-es tanévre felvett diákok esetében” dokumentumban.
 Személyesen: a torlódások elkerülése érdekében a következő beosztás szerint várjuk a
beiratkozókat:
2020.06.22: 8:00-12:00
magasépítő technikus,
kőműves,
burkoló,
festő, mázoló, tapétázó,
ács
2020.06.23: 8:00-12:00
informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus,
épületgépész technikus,
erősáramú elektrotechnikus,
automatikai technikus,
villanyszerelő,
központifűtés- és gázhálózat rendszer szerelő
2020.06.24: 8:00-12:00 Pótnap, azokat várjuk, akik a kijelölt napokon akadályoztatva
voltak, vagy nem sikerült az online beiratkozási kísérlet.




Tanévnyitó ünnepély: 2020. szeptember 01. (kedd) 8:00, gyülekező 7:30-kor az
osztálytermekben. A 9. évfolyamosoknak a bejárati ajtóra lesz kifüggesztve, hogy melyik
terembe kell menniük. Az évnyitón ünneplő ruhában (fehér ing, sötét nadrág/szoknya,
nyakkendő) kell megjelenni!
A nyakkendő, sál és póló beszerzése a Szimica Munkaruházati Szaküzletben
(Zalaegerszeg, Ola u.6.) lehetséges 2020. június 22-26 között nyitvatartási időben.
Kérjük, akinek az időpont nem felel meg, a 06-92-346-887 telefonszámon egyeztessen az
üzlettel!
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A 2020/2021-es tanév első tanítási napja: 2019. szeptember 01.


Csengetési rend:
1. óra: 7:50-8:35;
2. óra: 8:45-9:30,
3. óra: 9:40-10:25,
4. óra: 10:40-11:25,
5. óra: 11:35-12:20,
6. óra: 12:30-13:15,
7. óra: 13:25-14:05,
8. óra: 14:10-14:50,
9. óra: 14:55-15:35








Menza: a http://www.zegesz.hu/kozetkeztetes/nyomtatvanyok linkről letölthető megfelelő
nyomtatványt kitöltve a kozetkeztetes@zegesz.hu e-mail címre kell elküldeni.
Tájékoztató a tankönyvrendelés menetéről (2020/2021.tanév):
A 2020/2021. tanévben a 9. évfolyamos tanulók ingyenes tankönyvellátásra jogosultak.
A tankönyveket az iskola megrendeli a diákok részére, ezzel a szülőknek nem kell
foglalkoznia.
A tankönyvek átvételére az első tanítási héten lesz lehetőség.
Akinek tanulási nehézségről, sajátos nevelési igényről szóló szakvéleménye, illetve
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozata van, kérjük, minél előbb
juttassa el a titkárságra!
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet miatt a pályaalkalmassági vizsgálatok
2020. augusztus 21. és augusztus 31. között kerülnek megszervezésre.
A pontos időpontokról értesítést küldünk.

Iskolavezetés

