
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében 

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, 

tankötelezettségét teljesíteni. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.  

A beiratkozás folyamatát szeretnénk segíteni az alábbi tájékoztatóval.  

Online beiratkozás esetén a szükséges dokumentumok letölthetők az iskola honlapjáról. 

 

Az iskolai beíratás lehetséges módjai: 

1. online módon: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap  

időtartam: 2021. április 10 – április 16. éjfél 

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA 

rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval. 

1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét! 

2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt! 

3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra! 

4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat! 

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága: 

1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt! 

2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként! 

3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt! 

4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra! 

5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából 

iskolánkat! 

 

Szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése!  

Szükség van az óvoda OM azonosítójára, ahonnan érkezik a gyermekük és az oktatási 

azonosítójára is, ezt az óvodától tudják elkérni. 

 

Az alábbi linken segítséget kap a felület használatához: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106 

 

2. email-en: corvin.kertvaros@gmail.com  

időtartam: 2021. április 10 – április 16. éjfél 

 

3. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén az általános iskolának – a járványügyi 

szabályok figyelembe vételével – beosztást kell készítenie a beiratkozás időpontjára 

vonatkozóan.  

időtartam: 2021. április 15-én és 16-án 8:00 és 19:00 között  

Előzetes bejelentkezés szükséges munkanapon 8-16 óra között az iskola telefonszámán 

76/414-587 vagy a +36303640470-es telefonszámon. 

 

4. Iskola portáján elhelyezett, beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat át lehet venni 

2021. április 12. 8:00 órától, majd ezt kitöltve a portára le lehet adni 2021. április 16. 16:00 

óráig. Az iskola portája mindennap 7:00-17:00 között van nyitva. 
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Bármelyik módot választja a fentiek közül a kötelezően csatolandó dokumentumok (az 

eredeti dokumentumok bemutatása a 2021/22-es tanév első napján történik meg) a következők: 

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (másolata) 

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  (másolata) 

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány  (másolata) 

• 2. számú melléklet - Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (eredeti) 

• 3. számú melléklet - Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 

vonatkozóan (eredeti) 

• 4. számú melléklet -  etika/hit- és erkölcstan - szülői nyilatkozat 2021(eredeti) 

• 5. számú melléklet - idegen nyelv választás (eredeti) 

• 6. számú melléklet – szándéknyilatkozat (eredeti) 

• 8. számú melléklet - Adatlap beiratkozáshoz (eredeti)  

 

Kötelező csatolandó dokumentumok, ha rendelkeznek az alábbi igazolással: 

• Szakértői vélemény (másolata) 

• Hátrányos helyzetről szóló határozat (másolata) 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (másolata) 

• Tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermekről szóló irat (másolata) 

• Munkáltatói igazolás, amely igazolja, hogy a szülő munkahelye az iskola körzetében 

található (eredeti) 

 

 

 

 

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 

 

 

 

 

 

 


