HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozásról
A Kormányhivatal
a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás idejét a
következőképpen határozza meg:
2021. április 15. (csütörtök) 8-17 óráig,
2021. április 16. (péntek) 8-17 óráig.
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő
általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a
tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének
elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a
KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés
„Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben
módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi
(telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a
visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén
a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek
következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján
elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás
visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani
gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a
gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a
jelentkezése során.
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell
az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a
2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.
A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én
és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú
betartása mellett.
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem
rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba
jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a
gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia
kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan
tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának

megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az
egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a
gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
Természetesen iskolánk fenntartója, a Balatonfüredi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a
körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével
kapcsolatos kérdések esetén.

Tisztelt Szülők!
A beiratkozás személyes lebonyolítására a két nap során 8.ºº-tól 17.ºº-ig fél órás bontásokban kerül
sor! Kérem iskolatitkárunknál, Egyedné Kovács Margitnál telefonon (06-30-216-8651), 2021. április
12-től előzetesen foglaljanak időpontot, a torlódás elkerülése végett!
Megkérem, a beiratkozás előtt tanulmányozzák át a Balatonfüredi Tankerületi Központ által – a
honlapunkon közzétett - beiratkozás rendjére vonatkozó közleményt, különösen a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumokat!
Az óvoda OM azonosítójára és gyermekük oktatási azonosítójára is szükség lesz, ebben gyermeke
óvodája tud segíteni!
A beiskolázási körzeten kívülről beiratkozóknak meg kell adniuk a kötelező beiskolázási körzetük
iskolájának nevét, címét és elérhetőségét.
A személyes beiratkozásnál a hit-és erkölcstan oktatásra vagy az etika oktatásra vonatkozó nyilatkozat,
továbbá a német nemzetiségi oktatás igénylésére vonatkozó kérelem, illetve a nemzetiségi identitásra
vonatkozó esetleges nyilatkozat kitöltésében is segítségére leszünk!
Lehetőséget biztosítunk személyes beszélgetésre – a beiratkozásra magukkal hozható gyermekük
jelenlétében, vagy anélkül – a napközis ellátásra, szakköri tevékenységre, a tanév előkészületeire és a
gyermekük különleges bánásmódot igénylő kéréseikről stb.
A beiratkozással kapcsolatosan felmerülő további segítséget a megadott telefonszámon tudunk
nyújtani!

Horváth Lajos
intézményvezető

A beiratkozás lehetséges módjai
1. A beiratkozás a 2021/2022. tanévre elsősorban elektronikusan, lehetőség szerint a KRÉTA
rendszer e-Ügyintézés felületén keresztül, vagy e-mailben történik. Ha ez nem lehetséges, írásos

szándéknyilatkozat alapján, előzetes egyeztetést követően személyesen is sor kerülhet a
beiratkozásra.
A KRÉTA e-ügyintézés használati útmutatója:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714
A KRÉTA e-ügyintézés itt található – (április 10-16-ig érhető el):
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor Ön a KRÉTA rendszeréhez
már rendelkezik belépési azonosítóval:
1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!
Amennyiben még nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:
Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
1. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
2. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

2. Amennyiben a személyes beiratkozást választja:
Kérjük, egyeztessen időpontot iskolánkkal!
A beiratkozáshoz az alábbi iratokat hozzák magukkal bemutatásra:
➢ a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot
➢ a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumot,
➢ a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot,
➢ a gyermek TAJ kártyáját.
Kérjük, az alábbi iratokat adják le a beíratáskor:
1. a beiratással kapcsolatos adatlapot, (letölthető)
2. nyilatkozatot a médiában való megjelenésről, (letölthető)
3. nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, (letölthető)
4. nyilatkozatot az életvitelszerűen használt lakcímről, (letölthető)
5. nyilatkozatot az etika/hit- és erkölcstan választásáról, (letölthető)
6. a nevelési tanácsadó, vagy a Szakértői Bizottság szakvéleményét - ha van,
A diákigazolvány igénylésének módja itt található:
http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles

Ezek a rendkívüli intézkedések a minél kevesebb személyes kontaktust szolgálják, ezért szíves
megértésüket kérjük!
Kérdés esetén lehetőleg e-mailben vagy telefonon keressenek bennünket hétköznapokon 8-16 óra
között.
Szeretettel várjuk leendő elsőseink szüleinek jelentkezését!
Zánka, 2021. március 30.

Horváth Lajos
intézményvezető

