
 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással 

kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

Idén az általános iskolai beiratkozás két szakaszban történik: 

I. szakasz 

2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között zajlik. Ebben az időszakban 

azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik nem állami 

fenntartású általános iskolába vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező 

általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.  

A MI ISKOLÁNKBAN a beiratkozás a II. szakaszban 

történik 

2020. április 28. 0:00 óra  

és  

2020. május 15. 24.00 óra között. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, 

MELYEKNEK BEMUTATÁSA a jelenlegi helyzetre való tekintettel ELEGENDŐ, HA 

CSAK A 2020/21-ES TANÉV ELSŐ NAPJÁN TÖRTÉNIK MEG. 

 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány) 

 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 

 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya) 

 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

( a két nyilatkozat honlapunkról később letölthető lesz) 

FONTOS! 

A beiratkozás során csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét! 



 

 

I. 

Ha gyermeke lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye* szerint iskolánk körzetébe 

tartozik, és hozzánk szeretné beíratni: 

*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. 

Ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik, és gyermekük 2020. április 28-án 

felvételre kerül intézményünkbe.  Iskolánk felé csak a szándék megerősítése szükséges.   

Hogyan jelezze felénk ezt? 

ELSŐSORBAN a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen találnak meg.  

1.lépés: 

A szülő regisztrál a felületen (azon szülők, akiknek már nagyobb testvér kapcsán az 

intézményünkhöz van hozzáférésük, ők a saját felületükön is elérik az E-ügyintézés funkciót, 

ahol lehetőségük van a kérelem benyújtására) 

2.lépés 

A Beiratkozás az Általános Iskolába (BÁI)” felületre kattintva intézményként a 

Monorierdei Fekete István Általános Iskola (OM: 037757) válassza ki, tagozat megadása 

nélkül. Ezután a gyermek azonosításához szükséges adatok következnek. A szülő/törvényes 

képviselő adatainál kérjük, töltsék ki a telefonszámra illetve email címre vonatkozó 

mezőket is, hogy szükség esetén fel tudjuk venni Önökkel a kapcsolatot. 

Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű  és a szakértői bizottság által kijelölt 

intézmény a mi általános iskolánk, ennek tényét a rendszerben jelezzék, de tekintve, hogy a 

dokumentumban foglaltak szenzitív adatok, a szakértői vélemény feltöltésére a KRÉTA 

rendszerben nincs lehetőség. Ezért kérjük, hogy a szakértői vélemény másolatát 

emailben feketeiskola.monorierdo@gmail.com vagy postán a Monorierdei Fekete István 

Általános Iskola,  2213 Monorierdő, Szabadság u. 43.címre elküldeni, szíveskedjenek. Az 

eredeti példányt tanévkezdéskor kell bemutatni. 

Lehetőségük van kérni, hogy melyik tanító nénihez kerüljön gyermekük, ezt az 

indoklás/megjegyzés rovatban tüntethetik fel, az Önök által választott tanító nevének 

megadásával.   

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó 

nyilatkozatokat az „Előnézet” ikonra kattintva le tudják tölteni és aláírást követően fel 

tudják tölteni a rendszerbe. 

A rendszer használatáról a 

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

  https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533 

 elérhetőségen tájékozódhatnak. 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
mailto:feketeiskola.monorierdo@gmail.com
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533


Azok a Kedves Szülők, akiknek az elektronikus úton történő beiratkozással 

kapcsolatban nehézségei adódnak, kérjük, vegyék fel intézményünkkel a kapcsolatot az 

alábbi elérhetőségeken, 

 hogy segítségükre lehessünk! 

  

Email-ben: feketeiskola.monorierdo@gmail.com 

vagy az alábbi telefonszámon 8-16 óráig: 06-30/310-6210 

E-mailen való megkeresés esetén, kérjük, adja meg gyermek adatait: gyermek neve/ születési 

helye, ideje /édesanyja neve/gyermek lakcíme/ gyermek TAJ száma. Ebben az esetben 

nagyon fontos, hogy a szülő adja meg telefonos elérhetőségét és email címét, hogy fel 

tudjuk venni vele a kapcsolatot! 

II. 

Ha gyermeke lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye** szerint NEM iskolánk 

körzetébe tartozik, de hozzánk szeretné beíratni: 

**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 gyermekek automatikus felvétele iskolánkba csak a körzetes tanulók esetében lehetséges. A 

körzetes tanulók felvétele után – létszámtól függően – van lehetősége az intézményvezetőnek 

a körzeten kívüli gyermekek fogadására. Ennek értelmében az Ön gyermekének felvétele 

„függő” státuszba kerül. A gyermeke felvételéről/elutasításáról a beiratkozás után küldünk 

határozatot. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy a gyermek felvételére irányuló szülői 

kérelmek benyújtását a fenti lehetőségek igénybevételével tegyék meg! 

III. 

Ha gyermeke lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerint iskolánk körzetébe 

tartozik, és NEM hozzánk szeretné beíratni: 

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön által választott általános iskolával! 

Az intézményvezetői döntések meghozatala, illetve a végleges felvételi lista lezárása május 

21-ig történik meg. A gyermek felvételéről értesítést küldünk. Ettől az időponttól számítva két 

héten belül kell nyilatkozniuk arról, hogy gyermekük számára a hit- és erkölcstan tantárgyat 

vagy az etika tantárgyat választják, a hit és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik 

egyház hit – és erkölcstan oktatását kérik megszervezni. Iskolánkban az elmúlt tanévek 

folyamán református, katolikus és evangélikus egyházak, valamint a hit gyülekezete tartott 

foglalkozásokat tanulóink számára. 
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Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, 

intézményünk lehetőséget biztosít előzetesen leegyeztetett időpontban a személyes 

ügyintézésre. Időpontot az alábbi elérhetőségen tud egyeztetni: 06-30/310-6210 

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására, az előre leegyeztetett időpontban 

(2020.04.28-2020.05.15.) az alábbiak szerint van lehetőség: 

Hétfő, Szerda, Péntek: 8-12 óráig 

Kedd, Csütörtök: 12-16 óráig 

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi 

helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.   

Személyes megjelenés esetén a Köznevelésért Felelős Államtitkár iránymutatásának 

megfelelően, megfelelő higiéniás és biztonsági körülményeket biztosítunk, az Önökkel 

egyeztetett időpontok alapján,  az időben és térbeli távolságok megtartásával. 

 

Bármilyen kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén! 

Monorierdő, 2020.04.21.       Hanyecz Anita 

intézményvezető 

 

  

 


