
Beiskolázási tájékoztató

2019/2020. TANÉV



Információk az iskoláról

• 8 osztályos általános iskola

• 8 osztály ~190 tanuló 

• 16 pedagógus

• Az  épület akadálymentesítve



Célunk… 

hogy, a hozzánk érkező gyerekek  megtanulják,
hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltsük a tudás iránti étvágyukat, 
hogy megismerjék a jól végzett munka örömét és 

az alkotás izgalmát.



Miért válasszon minket? 

• Biztos alapok = versenyképes tudás

• Családias iskola

• Jól felszerelt tantermek – interaktív táblák

• Már az első osztálytól megismerkedünk az idegen nyelvekkel 

• Számos versenyeredménnyel büszkélkedhetünk

• Középiskolai felvételi eredmények alapján gyerekeink a megye legjobb 
iskoláiba is felvételt nyernek

• Gazdag iskolai és iskolán kívüli programok

• Szakkörök: informatika, természetjáró, énekkar, gitárszakkör, angol –
német tehetséggondozás és előkészítő, hon- és népismeret szakkör, 
sport szakkörök



Versenyeredményeink

Versmondó verseny

„Megyerikumok” vetélkedő



Versenyeredményeink

Mesevetélkedő



Versenyeredményeink

Néprajz verseny

Szülőföldünk a Rábaköz Honismereti vetélkedő



Életképek

Évnyitó

Király Iván-nap



Életképek

Magyar népmese napja



Életképek

1956-ra emlékezünk



Életképek

Adventi játszóház

Adventi koncert



Életképek

Honvédelmi bemutató



Életképek

Mikulás



Életképek

Egészségnap



Életképek

Karácsony



Életképek

Farsang



Életképek

Anyák napja



Életképek

Diáknap



Életképek

Diáknap



Beiratkozás időpontja

2019. április 11. és 12. 08:00-tól 19:00-ig

Helyszín:

Király Iván Általános Iskola 

Farád, Győri út 27.



Online regisztrációs lehetőség

KRÉTA rendszeren keresztül 

TESZT ÜZEMMÓD 2019-ben

2019. április 1-je 12:00 órától április 12. 12:00-ig

https://ekreta.hu

Az iskolába mindenképpen be kell menni, akkor is, ha 
online regisztráltak a rendszerben!

https://ekreta.hu/


Szükséges dokumentumok

• Gyermek nevére kiállított személyi azonosító

• Gyermek lakcímkártyája

• Gyermek TAJ kártyája

• Szülő(k)/gondviselő(k) személyazonosító igazolványa

• Szülő(k)/gondviselő(k) lakcímkártyája

• Gyermek születési anyakönyvi kivonatát

• Óvodai szakvélemény, iskolaérettséget igazoló irat (EREDETI PÉLDÁNY)

• Szülői felügyeleti jog gyakorlásáról határozat (amennyiben van ilyen)

• Szakértői vélemény (amennyiben van ilyen)

• Tartós betegségről szóló igazolást (amennyiben van ilyen)



Kötelező etika / hit- és erkölcstan oktatás

Nyilatkozni kell, hogy a szülő:

• Az iskola által tartott etika oktatást kéri

• Egyház által tartott hit- és erkölcstan oktatást kéri 
(egyház megnevezésével)



Tankönyvek

INGYENESEN BIZTOSÍTOTTAK



Iskolába hívogató

2019. március 21. 08:00

HÉTPRÓBÁS ISKOLÁS

Nagycsoportosok és szüleik látogatása az 1. osztályban 

Az óvodások kalandozása a leendő első osztályos tanító nénivel az elsősök
birodalmában.

Hétpróbás vetélkedő (sport, kézműves foglalkozás, ügyességi feladatok)

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és 
nagycsoportos gyereket!



Nyílt nap (nyitott tanítási órák) 

2019. március 28. (csütörtök) 08:00

Bemutató órák a leendő első osztályosok 
szüleinek

Lehetőség nyílik a leendő első osztályos tanító néni órájának 
megtekintésére!



Tavaszi játszóház

2019. április 4. (csütörtök) 16:00-18:00

„NYUSZI ÜL A FŰBEN”

Szeretettel várunk minden nagycsoportos gyereket és 
szüleiket!



Vannak kérdései? Tegye fel bátran!

• Email cím:                 altiskfarad@gmail.com

• Telefonszám:            +36 96 279 137

• Weboldal:                  https://www.kiralyiskola.hu

• Facebook oldal: https://www.facebook.com/kiralyiskola

• Intézményvezető: Márczisné Varga Lívia

• Iskolatitkár: Jandó Anita

https://www.kiralyiskola.hu/
https://www.facebook.com/kiralyiskola


Szeretettel várjuk
gyermekét 

a beiratkozásra!


