BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA
1095 Budapest, Mester u. 23.
Telefon/Fax: 06/1/215-9254
E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu
web: telekiblankabp.hu
Tisztelt Szülők!
Az Önök gyermeke felvételt nyert a BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma 2017/2018. tanévének 9.
évfolyamára.
Ezúton tájékoztatom Önöket a fontosabb tudnivalókról.
1. Nyelvi szintfelmérés a 066 és a 068 és a 069 tagozatkódra felvett tanulóknak angol nyelvből
Ideje: 2017. május 29. hétfő
14:15 –gyülekező
Helyszín: aula
14:30 – nyelvi szintfelmérés
Várható időtartama 30 perc
Aki korábban nem tanult angolt, jelezze a titkárságon keresztül és nem kell részt vennie a nyelvi szintfelmérő
feladatlap megírásában.
A 067 tagozatkódra (német nyelv) felvett tanulóknak nyelvi szintfelmérés nincs.
2. Beiratkozás
Ideje: 2017. június 22. csütörtök 10.00 óra
Gyülekező az iskola aulájában, ahol tájékoztatást kapnak a tanév kezdetéről, a tankönyvek árának várható
összegéről.
Az ingyenes tankönyvre jogosultság dokumentumait az érintettek hozzák el a beiratkozásra.
A tájékoztató után a beiratkozás - az iskola aulájában a hirdetőtáblán elhelyezett osztálynévsorok alapján - az
osztály számára kijelölt tanteremben lesz.
3. A beiratkozáshoz szükséges iratok
 általános iskolai bizonyítvány
 személyi igazolvány (vagy személyi lap), lakcímkártya
 TAJ-kártya, tanuló oktatási azonosító száma (7-es kezdődik, 11 számjegyből áll), adóazonosító
 NEK-adatlap (diákigazolvány igényléséhez, bármelyik okmányirodából)
4. Ismerkedési nap
2017. augusztus 30-án, szerdán 9.00–13.00 óra között lehetőség lesz rá, hogy az osztály tagjai a leendő
osztályfőnökükkel együtt megismerhessék egymást egy csapatépítő program, illetve játék keretében. A
megjelenésre feltétlenül számítunk.
5. Iskolai formaruhák
Ünnepélyes alkalmakra
A lányok részére matrózblúz, sötétkék vagy fekete szoknya, fiúk részére sötét öltöny, fehér ing. A lányoknak a
matrózblúzt a beiratkozáskor meg lehet rendelni. Ára várhatóan 3700,- Ft. A megrendelések augusztus végére
elkészülnek.
Testnevelés órára
Minden tanulónak legyen melegítőruhája, tornacipője és sötét színű tornanadrágja, 2 db fehér tornapólója.
A tanulót a beiratkozásra gondviselője/ törvényes képviselője kísérje el!
Gyermekük középiskolai tanulmányaihoz sok sikert és jó egészséget kívánok!
Budapest, 2017. április 20.
sk.
Dr. Illés Valér
igazgató

