TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!
Tájékoztatás beiratkozásról a tanköteles korú leendő 1. osztályos gyerekek
számára a 2022/23-as tanévre
2022. április 6-án megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes
képviselőknek lehetősége nyílik arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az érintett
általános iskolába. A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a
személyes beiratkozás napjai: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek). Az adatok beküldésére
április 20-ig van lehetőségük, hogy a személyes beiratkozás alkalmával gyors és gördülékeny
legyen az ügyintézés! A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy
általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. Ezért kérjük, hogy az elektronikus
beiratkozás alkalmával figyeljenek arra, hogy pontosan a mi iskolánkat válasszák ki a legördülő
menüből! A személyes beiratkozás alkalmával kérjük, hogy feltétlenül hozza magával az
adategyeztetés céljából gyermeke: - születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát
- lakcímkártyáját - TAJ kártyáját! A beiratkozás szülői felületének (BÁI) használatához
készítettünk egy kis segédanyagot. Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója,
akkor a KRÉTA rendszerünkhöz már rendelkezik gondviselői belépési azonosítóval. Ha nincs
belépési jogosultsága, regisztráljon új ideiglenes felhasználóként az alábbi weboldalon:
1. lépés
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
2. lépés

3. lépés



Ha már tanul a mi intézményünkben gyermeke, akkor lépjen be a gondviselői
felhasználói névvel, jelszóval.



Ha még nincs, akkor ideiglenesen regisztrálni a kell a felületre.

4. lépés
Választania kell, hogy körzetes vagy nem körzetesként szeretné gyermekét beíratni.

A személyes adatok
Kérjük, ellenőrizzék le, nehogy legyen benne elírás, elütés, nem megfelelő adat!

Lakóhely megadása

Szülő/Törvényes képviselő
Kérjük a pontos elérhetőség megadását! (telefonszám, email) Bármilyen probléma esetén fel
tudjuk Önnel venni a kapcsolatot.

Szükség lesz az Óvoda adatainak megadására is.

Sajátos nevelési, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet.
Kérjük ezeket a pontokat is tekintsék át és a gyermekre jellemzőket jelezzék nekünk!

Nyilatkozatok
Lehetőségük van választani etika vagy hit és erkölcstan oktatás között.

Ha a hit és erkölcstant választja, akkor kérjük a felekezet nevét is feltüntetni!!!

Feltölthető dokumentumok!




Gyermek lakcímkártyája
Egyedüli felügyeleti jog
Egyéb dokumentumok

A dokumentumok feltöltése nem kötelező, azokat a személyes beiratkozás alkalmával
2022.04.21-22. be kell mutatni az iskolában!
5. lépés



Előnézet megtekintése –adatok ellenőrzése
Beküldés

