
 

 

 

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

 

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban - 

tekintetbe véve az eddigi évek gyakorlatát és a nemrég feloldott járványügyi helyzetet – 

az alábbiakról tájékoztatom: 

A beiratkozás folyamata során a személyes megjelenés kötelező, de felhívjuk szíves 

figyelmüket a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak 

hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés 

mindenki számára. 

Az előzetes adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus online felület, az Ön részére a 

KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési felülete „Beiratkozás Általános Iskolába” az alábbi 

linken érhető el https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. 2022. április 6-át követően. 

Kérem, amennyiben élni kíván az online adatszolgáltatás lehetőségével azt (a program 

által kiírt időponttól eltérően) 2022.04.19-én éjfélig, de mindenképpen a személyes 

megjelenést megelőzően tegyék meg. Kérem, ha módjukban áll az itt található 

„Nyilatkozatokat” kitöltve, kinyomtatva hozzák magukkal a személyes megjelenéskor. 

 

Az online beiratkozáshoz részletes segédletet talál iskolánk honlapján. 

 

Felhasználói Kézikönyv 

beiratkozás Általános Iskolába 

Szülők / Törvényes képviselők részére 

 

A személyes beiratkozás során – melynek időpontja 2022. április 21 – 22. kérem, 

hozza magával az alábbi dokumentumokat:  

- A tanköteles korú gyermekének születési anyakönyvi kivonata, 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

mely lehet állandó bejelentett lakcím vagy tartózkodási hely  

- Gyermeke oktatási azonosító (OM) száma, ehhez segítséget kérhet az óvodájától 

- Szülő/gondviselő azonosító okmányai 

- Szülő/gondviselő működő e-mail címe  

Amennyiben rendelkezésre áll az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolás, mely lehet: óvodai szakvélemény / nevelési tanácsadás keretében 

végzett iskolaérettségi szakértői vélemény / sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 

a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. Kérjük, jelezze felénk, ha gyermeke 

rendelkezik sajátos nevelési igény (SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség (BTM) szakértői határozattal. 

Ha módja van rá, mert az online adatszolgáltatás során letöltötte, kérem, hozza magával 

a következő kitöltött nyilatkozatokat:  

- Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról 

- Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

- Nyilatkozat kéttannyelvű képzésbe való bekapcsolódásról 

- Nyilatkozat a gyermekéről készült kép – és videóanyag készítéséhez 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533&preview=/2424949/59867355/KR%C3%89TA_B%C3%81I_Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i_k%C3%A9zik%C3%B6nyv_Sz%C3%BCl%C5%91k_T%C3%B6rv%C3%A9nyes_k%C3%A9pvisel%C5%91k_r%C3%A9sz%C3%A9re.pdf
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533&preview=/2424949/59867355/KR%C3%89TA_B%C3%81I_Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i_k%C3%A9zik%C3%B6nyv_Sz%C3%BCl%C5%91k_T%C3%B6rv%C3%A9nyes_k%C3%A9pvisel%C5%91k_r%C3%A9sz%C3%A9re.pdf
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533&preview=/2424949/59867355/KR%C3%89TA_B%C3%81I_Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i_k%C3%A9zik%C3%B6nyv_Sz%C3%BCl%C5%91k_T%C3%B6rv%C3%A9nyes_k%C3%A9pvisel%C5%91k_r%C3%A9sz%C3%A9re.pdf


 

 

és megjelenítéséhez való hozzájárulásáról 

- Nyilatkozat arról, hogy gyermeke számára hit-és erkölcstan, vagy etika oktatást 

választja. Kérjük, jelezze azt is, hogy milyen felekezetű hittanra szeretné 

gyermekét beíratni (Iskolánkban református, római katolikus és görög katolikus 

hitoktatásra van lehetőség.) 

Természetesen ezen nyilatkozatok a személyes beiratkozás alkalmával is kitölthetők. 

  

Mielőtt lebonyolítaná a beiratkozást, kérjük, ellenőrizze az iskola körzethatárát. 

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába 

íratná be gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános 

iskola nevét és címét is a személyes jelentkezése során. Beiratkoznia csak az Ön által 

választott intézményben kell, de megköszönjük, ha a beiratkozás tényét a körzetes 

iskolába is jelzi, hiszen ezzel elkerülnénk, hogy a körzetes iskola keresse az Ön 

gyermekét.  

  

A személyes beiratkozáshoz a zsúfoltság és a hosszas várakozás elkerülése érdekében 

kérem, foglaljon időpontot:  

 

IDŐPONTFOGLALÁS 

 

Amennyiben egyéb speciális kérése van, kérjük, tegye meg a személyes beiratkozás 

alkalmával. (A szülői kéréseket igyekszünk figyelembe venni.) 

 

Ha segítségre lenne szüksége, illetve további felmerülő kérdéseire szívesen adunk 

választ munkanapokon 9.00-14.00 között a 06 52 557 673 vagy a 06 30 692 7182 

telefonszámon. 
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