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TISZTELT SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!
Kérjük, hogy nagyon figyelmesen olvassa!
A Klebesberg Központ és a fenntartó Közép-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatása alapján a 2022/2023.
tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során felvételi kérelemhez adatokat rögzíteni/benyújtani
online úton is lehetőség van, a felvételi kérelmet/beiratkozást véglegesíteni viszont csak a hivatalos
beiratkozási napokon (2022. április 21-22. 8-19 óra között) személyes megjelenéssel lehetséges. Ekkor az
általános iskola az online megadott adatokat eredeti okmányok alapján ellenőrzi, a gondviselő szülő(k) a
kötelező dokumentumokat eredetiben nyújtja/nyújtják be.
Az általános iskola első évfolyamára történő adatrögzítés elektronikus, online formájára 2022. április 6-án
(szerdán) 0:00 órától nyílik meg/élesedik az informatikai lehetőség a KRÉTA e-Ügyintézés rendszer
felületén keresztül.
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2022. április 22-én (péntek) 12:00 óráig van
nyitva.
Megjegyzés: Az elektronikus beiratkozási folyamathoz szükséges ideiglenes regisztrációját az e-Ügyintézés
kezdőlapján jobb oldalt felül található "Bejelentkezés" gombra, majd a megjelenő panelon alul található,
kék színű „kattintson ide…” linkre kattintva hozhatja létre. Javasoljuk, hogy ideiglenes regisztrációját már a
beiratkozási felszín megnyitása előtt készítse el!
FONTOS! A KRÉTA e-Ügyintézés BÁI moduljában Önnek lehetősége van a „Kérelem indoklása” szöveges
mezőben jelezni felénk az osztályba sorolási kérését. 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 a három szám valamelyikével! Amennyiben Önnek
mindegy, melyik osztályba kerül gyermeke, alkalmazza a következő jelölést: A1, B1, C1 vagy ne írjon a
mezőbe ezzel kapcsolatos információt!
FONTOS! Szintén a „Kérelem indoklása” mezőben van lehetősége az English Extra program iránti igényét
jelezni „EE – szeretném” megjegyzéssel.
FONTOS! Tájékoztatjuk arról,
 hogy a KRÉTA e-Ügyintézésben benyújtott beiratkozásra irányuló kérelmek időbélyeggel vannak ellátva,
 hogy a tanulók osztályba sorolása intézményvezetői jogkör,
 hogy a beosztásnál a leadott igényeken túl figyelünk a fiú/lány arányra, az esetleges SNI-BTM arányokra,
tehát valamennyi igényt nem biztos, hogy tudjuk teljesíteni,
 hogy az English Extra programba maximum 2*12 tanulót tudunk fogadni az évfolyamról.
Amennyiben Önnek fontos a „tanítóválasztás” és/vagy az English Extra programra való igény benyújtása,
javasoljuk, hogy éljen az e-Ügyintézés lehetőségével, amely rövidebb személyes ügyintézést is biztosít.
Beiratkozni, felvételi kérelmet benyújtani csak egy általános iskolába lehet, ami lehet a körzeti általános
iskola vagy másik – nem körzetes – általános iskola. A KRÉTA rendszer nem engedélyezi a 2 általános
iskolába való beiratkozást.
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Amennyiben a már elküldött felvételi kérelmét visszavonná vagy módosítani kíván a már elektronikusan
beküldött adatokon, akkor személyesen megjelenve, írásban nyilatkozva jeleznie kell 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
az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen
művelet elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik általános
iskolába.
A körzettel rendelkező általános iskola automatikusan felveszi a körzetes gyermeket, akinek a gondviselője
a körzetes iskolába gyermekét szabályosan beiratkoztatja.
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét,
akkor a beiratkozás hivatalos napjain/a személyes megjelenéskor meg kell adnia a kötelező felvételt
biztosító általános iskola nevét és címét is.
A beiratkozás adatainak véglegesítése 2022. április 21-én és 22-én-én (csütörtök-péntek), 8-19 óra között
a gondviselő szülő(k) személyes megjelenésével történik. Kérjük, hogy valamennyi szükséges
dokumentumot eredetiben, illetve a beiratkozási kötelező nyilatkozatokat előre kitöltve, aláírva és a
tanúkkal is aláíratva hozza magával! A kötelező nyilatkozatokat letöltheti honlapunk „Iskolaválasztás”
menüjéből vagy a KRÉTA e-Ügyintézés adatrögzítése során a BÁI felületről.
A fentiek után, nem körzetes gyermekek esetében a beiratkozás hivatalos időpontja utáni héten döntés
születik a felvételről, esetleges elutasításról és ezután küldjük el a tájékoztatásunkat Önnek.
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!).

Kovács Pál, intézményvezetői jogkörben eljáró intézményvezető-helyettes

