
Kedves Szülők! 

Elérkeztünk a leendő 1. osztályos gyermekek beíratásának a 2. szakaszába, amely 
 

2020. április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24:00 óráig tart 
 

A KÖRZETES lakcímű gyermekek esetében a KRÉTA felületen nincs tennivaló. 

Megtörtént a KRÉTA rendszerbe az alapadatok bevitele azok esetében, akiknek a szülei 

telefonon a megerősítést korábban megtették.  
 

További szülői feladataik:  
 

Kérjük, hogy az iskola web-oldaláról töltsék le a nyilatkozatokat – a gyermek törvényes 

képviseletéről, etika/hit- és erkölcstan választásáról, és pontosan töltsék ki, írják alá, és 

tanúkkal is írassák alá. Majd elektronikus formában küldjék el a bartagabriella8@gmail.com és 

a korosisuliszolnok@gmail.com e-mail címekre! 
 

Ha a gyermek lakcímkártyáján két lakcím van, csak abban az esetben kell kitölteni az 

életvitelszerű ott lakásról a 3. nyilatkozatot. Majd az érintettek elektronikus formában küldjék 

el a bartagabriella8@gmail.com és a korosisuliszolnok@gmail.com e-mail címekre! 
 

Továbbá kérjük a fenti módon elküldeni, a TAJ kártyát, ha van sajátos nevelési igényről vagy 

beilleszkedési, tanulási nehézségről a gyermeknek szakvéleménye, tartós betegségről 

igazolása, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről határozata. 
 

Kérjük, írják meg, hogy az alapfokú művészetoktatás lehetőségét – amennyiben igénylik – 

balett vagy néptánc tanszakon igénylik-e gyermeküknek? 
 

A 2020/21-es tanév elején az eredeti papíralapú nyilatkozatokat majd le kell adni az 

iskolában, ezért azokat feltétlenül őrizzék meg! 
 

(Akik az iskolában személyesen már megjelentek, gyermeküket beíratták, nyilatkozataikat 

leadták, egyelőre nincs további teendőjük.) 

 

A NEM KÖRZETES lakcímű gyermekek esetében az alábbi eljárást kérjük követni: 

A körzettel rendelkező iskolák egyikébe kell a kérelmet benyújtani a járványügyi helyzetre való 

tekintettel lehetőleg elektronikus formában: 

- egy olyan körzettel rendelkező általános iskolába, amely a gyermekére vonatkozóan 

nem a körzetes iskola. 
 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a második szakaszban (2020. április 28 – május 15) történő 

beiratkozás során – az Nkt. 50. § (7) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § 

(2) bekezdése alapján – csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét, abban az 

esetben, ha az 1. szakaszban nem került a gyermek felvételre körzettel nem rendelkező iskolába. 
 

I. Előzetes felkészülés az adatfelvitelhez: 
 

1. A gyermek oktatási azonosítószámának előkészítése. Amennyiben nem tudja, a gyermeke 

óvodájától kérje meg! 
 

2. Az alábbi iratok, igazolványok előkészítése, lefényképezése és az elektronikus felületen 

csatolásra alkalmas formájának elkészítése: 
 

a/ a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány vagy születési anyakönyvi 

kivonat (mindkét oldala) 

b/ a gyermek nevére kiállított TAJ kártya 

c/ a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (mindkét oldala) 
 

 

 

 

Továbbá: 
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- Ha van a gyermeknek sajátos nevelési igényről vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségről érvényes szakvéleménye, annak lefényképezése és az elektronikus felületen 

csatolásra alkalmas formájának elkészítése (Ezt majd az egyéb csatolt dokumentumokhoz kell 

feltölteni.) 
 

- Ha van a gyermekről hátrányos helyzetről vagy halmozottan hátrányos helyzetről 

határozat, annak lefényképezése és az elektronikus felületen csatolásra alkalmas formájának 

elkészítése (Ezt majd az egyéb csatolt dokumentumokhoz kell feltölteni.) 
 

- Aki a gyermekére vonatkozóan nem a körzetes iskolába jelentkezik, nyújt be kérelmet, és az 

iskolának a körzetében van a munkahelye – munkáltatói igazolás lefényképezése és az 

elektronikus felületen csatolásra alkalmas formájának elkészítése (Ezt majd az egyéb csatolt 

dokumentumokhoz kell feltölteni.) 
 

- Aki a gyermekére vonatkozóan nem a körzetes iskolába jelentkezik, nyújt be kérelmet és a 

családban – testvér vagy szülő – tartós beteg vagy fogyatékkal élő van, az arról kiállított 

hivatalos dokumentum lefényképezése, és az elektronikus felületen csatolásra alkalmas 

formájának elkészítése (Ezt majd az egyéb csatolt dokumentumokhoz kell feltölteni.) 
 

3. Kérjük, előzetesen beszéljék meg, hogy a gyermek 1. osztályban etikát vagy hit- és 

erkölcstant tanul. Ha hit- és erkölcstant választanak, be kell jelölni a választott felekezetet is 

a felületen! 
 

4. Kérjük, hogy a kérdések végén – a Kérelem indoklása, megjegyzés rovatba – írja be, ha 

gyermekének szeretné kérni az alapfokú művészetoktatást, azon belül a balett vagy 

néptánc tanszakon! 

 

II. Hogyan juthat fel a felületre? 
 

Google/KRÉTA/e-Ügyintézés/Beiratkozás általános iskolába – BÁI 
 

- Akinek már van az iskolánkba járó gyermeke, így gondviselői felhasználóneve és jelszava, az a 

szokásos módon jelentkezzen be a KRÉTA-naplóba, és ott válassza az e-ügyintézés, majd a Beiratkozás 

általános iskolába (BÁI) fület, itt tudja rögzíteni az első osztályba iratkozó gyermekének adatait. 
 

- Akinek még nem jár gyermeke iskolánkba, és nincs felhasználóneve és jelszava a 

KRÉTA-rendszerhez, ideiglenes regisztrációt kell végeznie! (Kérjük, jegyezze meg a 

felhasználó nevet és a jelszót!) Ideiglenes regisztráció létrehozásához kattintson ide… /a 

következő oldalon végezze el az ideiglenes regisztrációt /Majd az előző oldalra automatikusan 

visszatérve a jelszó megerősítését követően a BEJELENTKEZÉS-re kattintás. 

Beiratkozás általános iskolába c. oldallal kezdheti az adatok megadását, ahol a Beiratkozás 

típusát feltétlenül jelölni kell. 

Figyeljen arra, hogy a *-gal jelölt kérdésekre kötelező válaszolni! Kérjük, hogy a *-gal nem 

jelölt kérdéseket is töltse ki, különösen figyelve a szülő, törvényes képviselő esetében, ha a 

szülők együtt nevelik a gyermeket a 2. szülő/törvényes képviselő adatait is meg kell adni! 
 

Kérjük, hogy NE töltse ki: 
 

- Az iskolai távozás módjának engedélyezése 

- Étkezés igénylése kérdéseket. 
 

Ezekről a tanév elején kell majd nyilatkozni papíralapon. 
 

A diákigazolvány igényléséről a későbbiekben, május 22. után adunk tájékoztatást. 

 

Előre is köszönjük együttműködésüket, kívánunk sikeres elektronikus beiratkozást! 

 

           Iskolavezetés 

 


