
Kiegészítő tájékoztató a beiratkozáshoz 

 

Kedves Szülő! 

 

Iskolánk körzettel rendelkező általános iskola, tehát csak a beiratkozás második szakasza vonatkozik            
intézményünkre. 

A beiratkozás 2020. április 28. és 2020. május 15. között zajlik online módon az e-Kréta felületén                
keresztül. 

Az alábbiakban felsorolásra kerül, hogy milyen lehetséges esetek fordulhatnak elő: 

Ha az Ön gyermeke a lakóhelye szerint a mi iskolánk körzetébe tartozik, de egy másik iskolát választ                 
a gyermeke számára, abban az esetben a kiválasztott iskolába kell benyújtania a felvételi kérelmét. 

Ha az Ön gyermeke a lakóhelye szerint nem a mi iskolánk körzetébe tartozik, de a mi iskolánkat                  
szeretné választani, akkor 2020. ápr. 28 és máj. 15. között jelezniük kell ezen szándékukat az e-                
KRÉTA felületén keresztül. Ezt mindenképp meg kell tenniük. ( bejelentkezés folyamatáról alább) 

Ha az Ön gyermeke a lakóhelye szerint a mi iskolánk körzetébe tartozik és a mi iskolánkba is szeretné                  
beiratni, akkor kérjük, lehetőség szerint jelentkezzen be az e- Kréta felületén és iratkozzon be. Ez               
nem kötelező, csak javasolt. 

Miért? 

A rendelkezés szerint van egy segítő szabály, amelyet  a különleges helyzet  indokol: 

Azokat a tanköteles gyerekeket, akik az iskola körzetében laknak, automatikus módon akkor is             
felvesszük, ha nem iratkoztak be.  

Kivéve, ha ismertté válik számunkra, hogy egy másik intézménybe jelentkezett illetve tudjuk, hogy             
még egy évig óvodában marad. 

Reméljük hogy ezek az információk hivatalosan tudomásunkra jutnak, Önöknek nem szükséges ezt            
külön jelezniük. 

 

A beiratkozás módjai: 

Online beiratkozás: 

Tekintettel a járványügyi szabályokra, illetve az előttünk álló időszak előre nem látható korlátozásaira             
(pl. kijárási tilalom)  kérjük, hogy a beiratkozásnak az online formáját részesítsék előnyben. 

Ennek a menete a következő: 

1. Iskolánk honlapján a főoldal jobb oldalán egy szürke sávban látható: Kréta e-ügyintézés 

2. Erre rákattintva megjelenik egy menüsor 

3. Az első menüpont  : általános iskolai beiratkozás 

4. Ezen belül első lépésben el kell végezni egy gyors ideiglenes regisztrációt  



5. Regisztráció után felkínálja  a rendszer a  bejelentkezést 

6. Bejelentkezés után a beiratkozás menüben megnyílik egy adatlap, melyet értelemszerűen ki kell             
tölteni adott gyermek vonatkozásban 

A dokumentumok felcsatolása nem kötelező. 

A fentiekben leírt folyamathoz további segítség itt található: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398 

 

Személyes beiratkozás: 

Kivételes esetben lehetőség van rá, 2020. május 07. és 08. napján 8.00-10.00 óra között az iskola                
épületében. Mindenki biztonsága érdekében ezt csak úgy tudjuk megszervezni, hogy az iskola            
bejárata előtt történik majd a jelentkezők várakoztatása és egyesével szólitjuk be a beiratkozni             
kívánókat az épületbe.  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat személyes beiratkozás esetén helyben, online         
beiratkozás esetén vagy csatolt dokumentum formájában vagy az új tanév első napján kérjük             
bemutatni. 

 

2020. április 5.                                                                                                    Iskolavezetés 

 

  

 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398

