Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az általános iskolai beiratkozás ideje:


2019. április 11. (csütörtök) 8.00-17.00 óra között



2019. április 12. (péntek)

8.00-17.00 óra között

Online beiratkozás:
2019-ben lehetőségük van április 1-jétől gyermekük beiratkozását online előkészíteni, de kötelező
a szülők személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása a hivatalos
beiratkozási napok valamelyikén.
Amennyiben a KRÉTA rendszerhez már rendelkeznek belépési azonosítóval, akkor lépjenek be,
és az e-Ügyintézés/Ügyintézés indítása/Beiratkozás általános iskolába útvonalon végezhetik el az
előzetes jelentkezést.
Ha még nincs a KRÉTA rendszeréhez jogosultságuk, akkor új, ideiglenes felhasználóként kell
regisztrálniuk a következő oldalon:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, és az Ügyintézés indítása/ Beiratkozás általános iskolába
útvonalon tehetik meg ugyanezt.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:


a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány



a gyermek születési anyakönyvi kivonata



a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)



a gyermek TAJ kártyája



az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
 óvodai szakvélemény
 nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye



nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)



nyilatkozat a törvényes képviseletről (3. sz. melléklet)
A szülői felügyelettel kapcsolatos nyilatkozat esetében fontos, hogy közös felügyelet
esetén mindkét szülőnek alá kell írnia. Csak abban az esetben jogosult a szülő egyedül a

beíratásra, ha a másik felet a bíróság korlátozta vagy megvonta a felügyeleti jog
gyakorlásából. Ezt a tényt a felügyeleti jogot gyakorló szülőnek megfelelő módon
igazolnia kell.
A beiratkozás napján mindkét szülőnek meg kell jelennie személyesen az
intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok
eredeti példányát be kell mutatnia.
A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási
hivatalnak kötelesek bejelenteni.
Továbbá kérném elhozni:


Alapadatlap (1. sz. melléklet)



Nyilatkozat étkezés igénylésről (4. sz. melléklet)



Nyilatkozat – Fényképek és videófelvételek nyilvánosságra hozataláról (5. sz. melléklet)



Nyilatkozat – Intézmény adatvédelmi tájékoztató és a Házirend elfogadásáról (6. sz.
melléklet)



Nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról (7. sz. melléklet)



Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap, NEK azonosító (diákigazolvány igénylés)
Igénylés menete: Kérünk minden tanulót, hogy menjen el bármelyik Okmányirodába,
és ott
 fotót készítenek és
 kiállítanak egy un. "Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap"-ot.
Ezt az adatlapot kérjük beiratkozáskor leadni.



Iskolai logóval ellátott nyakkendő, sál – 1.200 Ft

Szabó Rita
intézményvezető

