ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

Kérjük, figyeljék tájékoztatásunkat a beiratkozás időpontjáról!
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles tanköteles korú gyermekét a lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára beíratni.
A beiratkozás napján szükséges vagy benyújtandó dokumentumok:
1. A gyermek nevére kiállított: személyi azonosító
2. A gyermek nevére kiállított: lakcímet igazoló hatósági igazolvány
3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
-

óvodai szakvélemény;

-

járási szakértői bizottság szakértői véleménye;

-

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye.

4. Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Ezeket és a még szükséges nyilatkozatokat megjelenésükkor azonnal feltöltjük a beiratkozás
dokumentumai közé.

Az online regisztrációs felület itt érhető el:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
A szülő elektronikus úton beküldheti gyermeke adatait az általános iskolába, ezáltal csökken a
személyes ügyintézés ideje a beiratkozás napján.

Az idei tanévben vélhetően csak elektronikus formában kerülhet sor a
beiratkozásra. Kérjük, olvassák el az erről szóló tájékoztatót!

Az elektronikus beiratkozás lépései:
1. Az elektronikus felület megnyitása:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Ez az e-ügyintézési felület a beiratkozás napjától használható.
2. Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása, majd
Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló
gyermeke, így van már hozzáférése a Kréta rendszerhez:
Ekkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni
a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti az elektronikus úton történő beiratkozást.
Ha a szülőnek nincs még hozzáférése a KRÉTA rendszerhez:
A Bejelentkezés után megjelenő ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új
ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el a regisztrációs felületre, ahol a név, email cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri megadásával ideiglenes felhasználói
jogosultságot kap, A sikeres regisztrációt követően a rendszer visszairányítja a
felhasználót a bejelentkezéshez. A felhasználónevet és jelszót be kell írni, viszont az
intézményt nem szabad kiválasztani, mivel nem KRÉTA azonosítóval történik a
belépés. Ezután már elvégezhető az elektronikus úton történő beiratkozás.

