
Tisztelt Szülők! 

 

A kialakult helyzetre való tekintettel és az oktatási minisztérium 
ajánlása alapján az1. évfolyamba történő beíratás a Szabó 
Gyula Alapiskolába a 2020/21-es tanévre 2020.április 15-től 

április 30-ig elektronikus formában valósítható meg a 
következő oldalon: 

https://moja.skolanawebe.sk/skola/gyula/prihlaska_zs?fbclid=IwAR3IuLMIx9

YUvftrXk3cPsZo76KCQ9pBIxs224-6uc_MlPWDxGfIVAGHeb4 

(Kérjük, minden esetben a hivatalos adatokat adja meg!) 

 
Azok részére, akik bármilyen oknál fogva nem az elektronikus 

beíratási űrlapot választják, az iskola bejáratához − a 
postaláda mellett lévő dobozba– nyomtatott beíratási űrlapokat 

helyezünk ki, amelyeket pontosan kitöltve 2020.április 27-től 
április 30-ig kell visszahozni és a postaládába dobni. 

A többi évfolyamba történő beíratáskor ugyancsak a fenti két 
lehetőségközül választhatnak.  

Az esetleg felmerülő kérdéseket a következő telefonszámokon 
válaszoljuk meg: 

1-4. évfolyam – 0911/955 133 

5-9. évfolyam – 0911/955 135 

Továbbá szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 

befogadóképességünk korlátokat szab az újabb tanulók 

felvételének. Előfordulhat, hogy a beíratott elsősök száma 

meghaladja lehetőségeinket, és nem mindenkit tudunk 

befogadni. Ezért az iskolánkba történő beíratás még nem jelenti 

azt, hogy a tanulót automatikusan fel is vesszük. Felkészülve 

erre az eshetőségre, a félreértések elkerülése végett előre 

összefoglaljuk, ki élvez elsőbbséget: 

 

https://moja.skolanawebe.sk/skola/gyula/prihlaska_zs?fbclid=IwAR3IuLMIx9YUvftrXk3cPsZo76KCQ9pBIxs224-6uc_MlPWDxGfIVAGHeb4
https://moja.skolanawebe.sk/skola/gyula/prihlaska_zs?fbclid=IwAR3IuLMIx9YUvftrXk3cPsZo76KCQ9pBIxs224-6uc_MlPWDxGfIVAGHeb4


 Dunaszerdahely Város 25/2019 sz. általános érvényű 

rendeletének értelmében elsősorban azok a gyerekek, 

akiknek az iskola körzetében van az állandó lakhelye. A 

Szabó Gyula Alapiskola esetében az alábbi utcákról van szó: 

 

Ady utca Jegenyefa utca Rózsa liget 

Alsó utca Juharfa utca Sikabonyi utca 

Beregszászi utca Kiserdő utca Smetana liget 

Csigéri utca Kisudvarnoki út SZNF tere 
Csótfa Kornfeld Ármin utca Sport utca 

Csukárabony Lőrincz Gyula utca Szabó Gyula utca 

Erdő utca M.R. Štefánik utca Szent Erzsébet utca 

Fasor Mécs László utca Szent György utca 

Felső utca Mezei út Szent János utca 

Fenyves Nagyabonyi út Széplak utca 

Gombótás utca Összekötő út Szőlőskert utca 

Gyümölcsöskert Pagony Szövetkezeti utca 

Gyurcsó István utca Partizán utca Világos utca 

Hársfa utca Piactér Zentai utca 

Iskola utca Repülőtér utca Zsákutca 
 

Ha az iskola körzetéből nem telik meg a létszám, a 

Dunaszerdahelyen állandó lakóhellyel rendelkező leendő 

elsősök következnek a sorban. A környező falvakból érkező 

gyerekek akkor pályáznak eséllyel, ha még mindig marad 

szabad hely, és előnyben részesítjük azokat, akiknek a 

testvére már az iskola tanulója. 

Tisztelt Szülők! A beíratási időszak befejezése utáni hetekben 

postázzuk a felvételről, ill. a felvétel elutasításáról szóló 

határozatot. Köszönjük megértésüket! 

 

Mgr. Nagy Árpád igazgató 


