FELHÍVÁS
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános
iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 7.30 órától 17.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 7.30 órától 17.00 óráig
Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Kapornai Judit
tankerületi központ igazgató sk.
2019.
Az általános iskola körzetébe tartozó utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Hajdúszoboszló, Kölcsey F. utca 2-4.)

Hajdúszoboszló: Ady Endre u., Akácfa u., Álmos u., Bánomkert u., Beke u., Bethlen u. (páratlan oldal), Böszörményi u.,
Bródy S. u., Csaba u., Csanády u., Cseke u., Damjanich u., Daru zug, Debreceni útfél, Diófa u., Diószegi u., Eötvös u.,
Faller u., Fehér u., Fürdő u., Gábor Áron, Gólya zug, Hajnal u. (a Cseke és Táncsics utcákig), Harsányi u. (páros oldal),
Hársfa u., Hermann Ottó u., Huba u., Isonzó u., József Attila u., Kazinczy F. u., Kenézy u. (a Bethlen G. utcától páros oldal),
Kereszt u., Kisfaludi u., Klapka Gy. u., Korpos u. (a Harsányi és Cseke utcáig), Kovács Gyula u., Kovács M. u. (az iskola
felé eső oldal), Kölcsey u., Liget u., Lovas u., Madách u., Major u., Malom sor (Harsányi utcától csak az északi oldal),
Mátyás Király sétány, Mikes u., Móricz Zs. u. (a Táncsics M. utcától), Nagyváthy u., Nyárfa u., Oláh Gábor u., Pacsirta u.,
Pávai Vajna F. u., Plón Gy., Rádai u., Radnóti u., Radó u., Rigó zug, Somogyi u., Sport u., Szabó L. u., Szép Ernő u.,
Szilfákalja (páros oldal), Szurmai u., Táncsics u., Tessedik S. u., Thököly u., Tóth Á. u., Tölgyfa u., Újvárosi u., Vak
Bottyán J. u.

