Frissítve: 2021.04.13.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!
Kérjük, hogy nagyon figyelmesen olvassa!
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános
iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles
korba lépő gyermekét.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online formájára – A Klebesberg
Központ tájékoztatása alapján – 2021. április 10-én (szombaton) 0 órától nyílik meg/élesedik az
informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA e-Ügyintézés rendszer felületén keresztül.
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án (péntek) éjfélig van
nyitva.
Tekintettel a veszélyhelyzetre javasoljuk, hogy éljenek az e-Ügyintézés lehetőségével, amely nemcsak
biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.
Megjegyzés: Az elektronikus beiratkozási folyamathoz szükséges ideiglenes regisztrációját az e-Ügyintézés
kezdőlapján jobb oldalt felül található "Bejelentkezés" gombra, majd a megjelenő panelon középtájon
található, kék színű linkre kattintva elkészítheti.
A KRÉTA e-Ügyintézés BÁI moduljában Önnek lehetősége van a „Kérelem indoklása” szöveges mezőben
jelezni felénk az osztályba sorolási preferenciáját. Ennek formai módja: az osztályok jelei mellett
számokkal jelezze osztályba sorolási kérésének sorrendjét! (Az ön által leginkább vágyott osztály jelölése
mellé írjon 1-est, pl. A1 vagy B1 vagy C1; a második helyre kerülő mellé 2-est pl. A2 vagy B2 vagy C2, és így
tovább…) Kérjük, hogy minden osztályt jelöljön meg valamilyen számmal! Amennyiben Önnek mindegy,
melyik osztályba kerül gyermeke, alkalmazza a következő jelölést: A1, B1, C1 vagy ne írjon a mezőbe ezzel
kapcsolatos információt!
Szintén ebben a mezőben van lehetősége English Extra iránti igényét jelezni „EE – szeretném”
megjegyzéssel.
Tájékoztatjuk, hogy a KRÉTA e-Ügyintézésben benyújtott beiratkozásra irányuló kérelmek időbélyeggel
vannak ellátva, arról, hogy az osztályba sorolás igazgatói jogkör, illetve arról, hogy az English Extra
programba maximum 2*12 tanulót tudunk fogadni.
Amennyiben a fenti digitális beiratkozási időtartamon belül módosítani kíván a már elektronikusan
beküldött adatokon vagy a már elküldött felvételi kérelmét visszavonná, akkor ezt úgy teheti meg, hogy
jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az intézmény részére a visszavonási
vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján
elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen
az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító
határozatot1 hoz és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva”
státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke
jelentkezését egy másik iskolába.

1

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!
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Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét,
akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az
általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a
2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.
A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon,
személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt
egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:







Az esetleges személyes beiratkozási ügyintézés előzetes bejelentkezéshez kötött.
Ügyintézési igényét 2021. április 10-től a beiratkozas@nemethi-bp.edu.hu címre küldött üzenetben
előzetesen jelezheti. A regisztráló e-mailben adja meg gyermeke nevét, a gondviselő(k) nevét, illetve
azt az időtartamot, melyben 2021. április 15-én és 16-án 8-16.30 óra között alkalmas lenne az Ön
számára a megjelenés intézményünkben! Válasz e-mailben tájékoztatjuk majd a pontos ügyintézési
időpontról.
Ha korábban nem kért a fenti e-mailen személyes ügyintézési időpontot, a jelenléti beiratkozási napokon
– 2021. április 15-én és 16-án – előzetes telefonhívást kérünk az aznapi időpontegyeztetéshez
(+36-1-363-3422)!
Az intézménybe csak szájat és orrot takaró maszkot használva léphet be, a belépésnél hőmérséklet
ellenőrzést és kézfertőtlenítést végzünk. Tilos belépnie, ha koronavírusra utaló tünetei vannak,
esetleg karanténkötelezett!
Kérjük, hogy valamennyi szükséges dokumentumot, illetve a beiratkozási nyilatkozatokat előre
kitöltve, aláírva és a tanúkkal is aláíratva hozza magával!

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, nem körzetes
gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntés születik a felvételről, esetleges elutasításról és
ezután küldjük el a tájékoztatásunkat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után, legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell
arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy
választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri
majd gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat
feltüntettük honlapunkon.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke
óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermeke oktatási azonosítója tekintetében (megj. a gyermek oktatási
azonosítója nélkül a gyermeket nem tudjuk rögzíteni a beiratkozási rendszerben!).
Iskolánk fenntartója, a Közép-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos
információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
Tiborcz Márta, igazgató

