
Elsősök beíratása a 2020/21-es tanévre 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

Ebben a levélben az iskolánkba történő beiratkozás gyakorlatát szeretnénk megosztani Önökkel! 

 Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a beiratkozás során nem jelent előnyt vagy hátrányt az online vagy 
személyes beiratkozás, mindenképpen ajánljuk az online felületen történő jelentkezést! 

Felhívjuk figyelmét, amennyiben gyermeke lakóhelye szerinti a Dömsödi Széchenyi István Általános 
Iskola Arany János Általános Iskolája a körzetes általános iskola, akkor az intézmény felé csak a 
szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. 

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. 

A nem körzetes tanulók beiratkozási kérelmét 2020. május 21-ig dönti el az iskola. 

 

Online ügyintézés: 

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy 
történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az 
intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát. 

Az életvitelszerű ott-lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat 
elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e - Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – 
az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. 

A beiratkozás 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes 
képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket: 

 olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek 
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola. 

 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába 
kívánják beíratni. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a 
jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg: 

 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 

 

 



 

Személyes Ügyintézés: 

 

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 29-én 8-16 óráig van lehetőség. 

Személyes megjelenés esetén kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek 

az életvitelszerű ott-lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat, 
amit az intézmény biztosít. 

A személyes ügyintézésre való bejelentkezés és időpontfoglalás a 06-308-500-279 –es telefonszámon 
lehetséges Móriczné Miklós Katalin iskolatitkárnál. 

Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel 
összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. Nincs lehetőség az intézmény 
megtekintésére, a nyomtatványok kitöltése és leadása a tagiskola zsibongójában történik! 

Kérem, hogy az intézményben egyszerre csak egy szülő tartózkodjon javasolt távolságtartás – 1,5-
2m – betartása mellett! Belépés maszkban történjen, a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő 
használatát követően!  

Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény 
biztosítja. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába 
kérheti gyermeke felvételét. 

Információt a titkársági telefonszámon tud kérni: 06-308-500-279 

email: titkarsag@apajsuli.hu 

 

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) 
bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító 
iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye. 

 

A kialakult helyzetre reagálva hozott intézkedések kapcsán megértésüket és türelmüket köszönöm! 

 

Pailinger István 

tagintézmény - vezető 


