TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

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, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is
megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt
egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

ELSŐS BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai
beiratkozás következőképpen történik.
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 időpontja:
online: 2021. április 10. 0:00 óra és 2021. április 16. 24:00 óra
(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

személyesen: A beiratkozás adatainak felvétele csak indokolt esetben személyesen is
megtörténhet időpontegyeztetést követően, 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi
veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.
Időpontegyeztetés: e-mail-en (titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu) vagy telefonon a
+36 70 734 6417 számon.

A beiratkozás módja:
1. körzetes (állandó lakcím szerinti) tanuló
2. körzetes (tartózkodási hely szerinti) tanuló
3. nem körzetes tanuló esetében.
1. Állandó lakcím szerint KÖRZETES tanulók beiratkozása:
Minden olyan állandó lakcím szerinti körzetes tanulót 2021. április 19-án automatikusan
felveszünk iskolánkba, aki nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Kérjük, hogy
felvételi szándékát erősítse meg az alábbi lehetőségek egyikével:
 Az online felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) a gyermek azonosításához
szükséges adatok megadása után jelölje meg iskolánkat (int. azonosítója: 034847).
Lehetősége van arra is, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a
dokumentumok másolatát csatolja. Az osztály/tanító választást illetve az emelt szintű
angoltanítást a Kérelem indoklása, megjegyzés részben jelezheti felénk. Ha az online felületen
ezeket nem jelzi, akkor kérjük a titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu e-mail címen megadni,
hogy
 Melyik osztályt/tanítót választja?
 Kéri az emelt szintű angol tanítását elsőtől?
 Etikát vagy Hit- és erkölcstant választ? (A nálunk oktató egyházak listája a
tájékoztató végén megtalálható.)
 E-mailben (titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu) a gyermek azonosításához szükséges
adatokat (gyermek neve; születési helye, ideje; édesanyja neve; állandó lakcíme;
szülő/törvényes képviselő neve) mindenképpen meg kell adni, és kérjük válaszoljanak
ezekre a kérdésekre is:
 Melyik osztályt/tanítót választja?
 Kéri az emelt szintű angol tanítását elsőtől?
 Etikát vagy Hit- és erkölcstant választ? (A nálunk oktató egyházak listája a
tájékoztató végén megtalálható.)
 Személyesen a gyermek azonosításához szükséges adatokat (gyermek neve; születési helye,
ideje; édesanyja neve; állandó lakcíme; szülő/törvényes képviselő neve) kérjük az
igazolványok bemutatásával, illetve a nyilatkozatokat helyben kell kitölteni. Az iskolatitkár
fel fogja tenni ezeket a kérdéseket:
 Melyik osztályt/tanítót választja?
 Kéri az emelt szintű angol tanítását elsőtől?
 Etikát vagy Hit- és erkölcstant választ? (A nálunk oktató egyházak listája a
tájékoztató végén megtalálható.)
2. Tartózkodási hely szerint KÖRZETES tanulók beiratkozása:
Minden olyan tartózkodási hely szerinti körzetes tanulót felveszünk iskolánkba, aki
jelentkezik az alábbi lehetőségek egyikével:
 Az online felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) jelölje meg iskolánkat (int.
azonosítója: 034847). Töltse ki az adatokat. A felületen a Lakcím adatai résznél található ez
az utolsó mondat:
„Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakcímkártyán szereplő tartózkodási
helyen gyermekem életvitelszerűen lakik.”

Az ez előtti négyzetet be kell jelölni! Ki kell tölteni az ezután felugró adatokat a tartózkodási
helyről.
Lehetősége van arra is, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok
másolatát csatolja. Az osztály/tanító választást illetve az emelt szintű angoltanítást a Kérelem
indoklása, megjegyzés részben jelezheti felénk. Ha az online felületen ezeket nem jelzi, akkor kérjük
a titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu e-mail címen megadni, hogy
 Melyik osztályt/tanítót választja?
 Kéri az emelt szintű angol tanítását elsőtől?
 Etikát vagy Hit- és erkölcstant választ? (A nálunk oktató egyházak listája a
tájékoztató végén megtalálható.)
 E-mailben (titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu) a „Beiratkozási adatfelvételi lap” c.
nyomtatványunkat kérjük kitöltve elküldeni, amit innen letölthetnek.
 Személyesen a „Beiratkozási adatfelvételi lap” c. nyomtatványunkat kérjük kitölteni helyben
vagy a honlapról kinyomtatva és már kitöltve leadni. A gyermek igazolványait be kell
mutatni.
3. NEM KÖRZETES tanulók beiratkozása:
Azok a szülők, akik hozzánk szeretnék beíratni gyermeküket, de nem mi vagyunk a körzetes
iskolájuk az alábbi módok egyikén nyújthatják be felvételi kérelmüket. A felvételről április 23-ig
döntünk. A döntésről írásban értesítést küldünk.
 Az online felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) jelölje meg iskolánkat (int.
azonosítója: 034847). Töltse ki az adatokat. Lehetősége van arra is, hogy a felületen online
megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok másolatát csatolja. Az osztály/tanító
választást illetve az emelt szintű angoltanítást a Kérelem indoklása, megjegyzés részben jelezheti
felénk. Ha az online felületen ezeket nem jelzi, akkor kérjük a
titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu e-mail címen megadni, hogy
 Melyik osztályt/tanítót választja?
 Kéri az emelt szintű angol tanítását elsőtől?
 Etikát vagy Hit- és erkölcstant választ? (A nálunk oktató egyházak listája a
tájékoztató végén megtalálható.)
 Járt- e foglalkozásokra hozzánk?
 E-mailben (titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu) a „Beiratkozási adatfelvételi lap” c.
nyomtatványunkat kérjük kitöltve elküldeni, amit innen letölthetnek.
 Személyesen a „Beiratkozási adatfelvételi lap” c. nyomtatványunkat kérjük kitölteni helyben
vagy a honlapról kinyomtatva és már kitöltve leadni. A gyermek igazolványait be kell
mutatni.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:
 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 közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
o Online jelentkezés esetén a felületre fel kell tölteni a dokumentumok másolatát ( az online
beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján kerül sor.) Az
életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat
a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra
kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.
o Személyes megjelenés esetén a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat kérjük
bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek (iskolatitkárnak). Az életvitelszerű ott

lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokhoz a
formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel
összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
A nálunk oktató egyházak:
 Katolikus Egyház (római katolikus)
 Református Egyház
 Evangélikus Egyház — Óbudai Evangélikus Egyházközség
 Magyar Unitárius Egyház
 Hit Gyülekezete
Az egyházak ismertető anyagai az iskola honlapján találhatóak!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a
gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
Természetesen iskolánk fenntartója, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll
a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével
kapcsolatos kérdések esetén.

