
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 
 
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! 
 
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. Erről részletes útmutatót iskolánk 
honlapján hozunk nyilvánosságra. 
 
A beiratkozás szakaszai: 
A beiratkozás két szakaszban történik: 
1) A beiratkozás első szakasza kizárólag a testnevelés tagozatra regisztráltakat érinti, erről őket külön 

e-mailben értesítjük. 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között 

kerül sor: 

• 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 a Kréta rendszer e-ügyintézésében 

• 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 a Kréta rendszer e-ügyintézésében. Ezt mindenképp meg kell tenniük.  

• 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 a Kréta rendszer e-
ügyintézésébe és iratkozzon be.  
Ez nem kötelező, csak javasolt, mivel a rendelet értelmében 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.  
 

Ha az Ön számára semmiképpen nem megoldható a Kréta rendszeren keresztül a beiratkozást, 2020. 
május 06. és 07. napján, 8.00-15.00 óra között lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre. 
Mindenki biztonsága érdekében ezt csak előzetes telefonos időpont egyeztetéssel tudjuk megoldani 
(26-785-196 vagy 26-785-195). Személyes ügyintézés esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben 
bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.  

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

• 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 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak 
egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét! 
 
Szentendre, 2020. április 3.     Molnárné Reskovits Zsuzsanna 
         intézményvezető 
 
 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

