Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
Beiratkozás
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az
általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi
erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással
kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános
iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges,
ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt
választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását
lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül,
amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:




A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra
között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják
gyermeküket beíratni.

Iskolánk körzetes listáját http://www.rokus-ii.sulinet.hu/index.html oldalon találhatja meg.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.







A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00
óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással
kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a
gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános
iskolába kívánják beíratni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második
szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye,
tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első

szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban
szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a
lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek
bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján
történik meg.






A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Továbbá kérjük:





A gyermek nevére kiállított adóigazolvány (adókártya)
A gyermek születési anyakönyvi kivonata
A gyermekre vonatkozó esetleges határozatok, szakértői vélemények

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának
megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása
után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a
dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve
átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az
online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján
kerül sor.
Az életvitelszerű tartózkodásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok
megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel
tudja tölteni a rendszerbe.
Segítség az oldal használatához:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az
intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második
szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának
ügyintézésére
Azokat a gyermekeket, akik iskolánk beiratkozási körzetében élnek, és 2020. április
28-ig nem kapunk értesítést arról, hogy más, körzettel nem rendelkező iskola felvette
vagy más, körzettel rendelkező iskola fel kívánja venni, hivatalból felvesszük, és erről

írásban értesítjük a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok
bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül majd sor.
Azokat a gyermekeket, akik nem iskolánk beiskolázási körzetében élnek, az elmúlt
évek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel fel tudjuk venni.
A szülőket arra kérjük, hogy beiratkozási szándékukat mielőbb jelezzék emailben az iskolánknak: rokusii@rokus-ii.sulinet.hu címen, a honlapunkról
letölthető előzetes jelentkezési lapon, vagy az iskola portájáról elvihető és kitöltve
visszajuttatott nyomtatványon.
A végső felvételről az iskola legkésőbb 2020. május 21-ig értesíti a szülőt.
A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:



nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló
dokumentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat.
Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló dokumentum: gyámhivatali
döntés.
Ha az egyik szülő külföldön tartózkodik, (de mindketten gyakorolják a szülői felügyeleti
jogot) akkor is szükséges a nyilatkozata, melyet akár személyesen vagy elektronikus úton is
eljuttathat.




nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és
erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára
szülői hozzájáruló nyilatkozat fénykép- és videofelvétel készítéséhez és
felhasználásához
adatlap

Személyes ügyintézés esetén:
Amennyiben személyesen íratják be gyermeküket, a fenti nyilatkozatokat kérjük töltsék
le, vagy április 15-től személyesen vigyék el az iskola portájáról. Beiratkozáskor előre
kitöltve hozzák magukkal, így jelentősen meggyorsíthatjuk a beiratkozás menetét.
Online ügyintézés esetén:
A KRÉTA felületre történő feltöltés menete:


Amennyiben nagyobb gyermeke iskolánk tanulója,
akkor 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 nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

1.
2.
3.
4.
5.

Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából
iskolánkat!

A KRÉTA felület használatához technikai segítséget talál az alábbi linkre kattintva:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
Szeged, 2020. április 7.

