Beiratkozás 2020. június 23-24. 8:00 - 16:00
osztály
1. 9.knya
2. 9.nyb
3. 9.nyc
4. 9.nyak
5. 9.bk
6. 9.ck
7. 9.dk
8. 9.d
9. 9.e
10. 9.f
11. 9.g

terem
C 02
C 108
C 308
D 05
D 201
D 305
D 402
A 101
A 206
A 302
A 400

tagozatkód
0019
0020
0021-0022
0012
0010
0013
0011
0016-0017
0015
0018
0018-0014

típus
gimnázium - kéttannyelvű (5 éves)
gimnázium - angol nyelvi előkészítő (5 éves)
gimnázium - spanyol-német nyelvi előkészítő (5 éves)
technikum - közgazdaság nyelvi előkészítő (6 éves)
technikum - kereskedelem (5 éves)
technikum - közgazdaság (5 éves)
technikum - közgazdaság-ügyvitel (5 éves)
gimnázium - természetudomány - humán (4 éves)
gimnázium - emelt angol (4 éves)
gimnázium - média (4 éves)
gimnázium - média - informatika (4 éves)

osztályfőnök
Markolt Zsuzsa
Szentgyörgyvölgyi Fruzsina
Bicskei Petra
Veresné Dongó Katalin
Kiss Kirisztina
Varga Adrienn
Garancsiné Bella Ágnes
dr. Szatmáryné Fricz Orsolya
Kántor Mónika
Vadász Violetta
Bajnoczi Ferenc Tiborné

Délelőtt várjuk a vezetéknévben az A - L betűig kezdődő diákjainkat
Délután az M - ZS -ig kezdődő diákjainkat
Kérjük hozzák magukkal adategyeztetés miatt a következő dokumentumokat:
- születési anyakönyvi kivonat
- személyi igazolvány
- lakcímkártya (pontos címhez pl. emelet, ajtó)
- TAJ kártya
- adókártya (akinek van)
- általános iskolai bizonyítvány
- eredeti adatlap
- gondviselő igazolás (elvált szülők esetében)
- NEK lap(diákigazolványhoz )
- másodnyelv választás (9.d-e-f-g osztályokban)
Aki nem tud személyesen megjelenni a beiratkozáson, akkor kérjük, hogy jelezze az iskola@budaikozepiskola.hu címen.
Ez esetben felvesszük vele a kapcsolatot, hogy a Krétán keresztül be tudjon iratkozni.
Később ebben az esetben is szükséges az adatok egyeztetése a hivatalos dokumentumok alapján.
A személyes beiratkozás során tudnak találkozni a leendő osztályfőnökkel és az iskolavezetéssel is, amikor minden felmerülő kérdésre választ
fogunk adni.
Iskolai szintű tájékoztatás augusztus 20-a után lesz. Figyeljék az iskola honlapját, valamint elektronikus tájékoztatást is küldünk.

