Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket a beiratkozás eljárásrendjéről.
A hivatalos beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16. (csütörtök-péntek)
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 jelentkezésének elektronikus, online
formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer
felületén keresztül:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van
nyitva. A felületen az adatok megadása mellett lehetőség van a kötelező dokumentumok másolatának
feltöltésére (a felsorolás lentebb található), de az eredeti dokumentumokat és aláírt nyilatkozatokat
legkésőbb 2021. szeptember 1-ig be kell mutatni/nyújtani az iskola titkárságán. Aki valamilyen ok
miatt nem tudja a másolatokat a rendszerbe feltölteni, kérem, hogy az iskola@kolozsvari.hu email
címre küldjék el (a levél tárgyába írják be a gyermek nevét és a „BEIRATKOZÁS” szót)!
Akár körzetes, akár nem körzetesként választják iskolánkat, mindenképpen jelentkezni kell a fent jelzett
online módon vagy személyesen.
Amennyiben Ön nem körzetesként jelentkezik iskolánkba, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt
biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
Iskolánk körzetlistáját, illetve a teljes kerület körzethatárait csatolom jelen tájékoztató mellé.
Elektronikus jelentkezés esetén a felületen minden adatot kérek nagyon pontosan kitölteni. Kérem, hogy
ezt a módozatot részesítsék előnyben, csak az keressen bennünket személyesen, akinek nincs lehetősége
elektronikus kapcsolattartásra! A zenei osztályba jelentkező gyermekeket április 15-16-án szeretnénk
meghallgatni. Ezekben az esetben a járványügyi helyzet miatt fokozott óvintézkedéseket kell
foganatosítanunk. Erről a későbbiekben adok tájékoztatást, miután a következő kérdőív Önök általi
kitöltése során látni fogom, hogy hány szülő szeretne bennünket személyesen felkeresni. Kérem,
szíveskedjenek kitölteni, köszönöm.
A kérdőív a következő linken tölthető ki:
https://forms.gle/foMB56m1BXeYrxP96
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzetes tanulók
felvétele automatikusan megtörténik. A nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23ig a tankerülettel történt egyeztetés után döntünk a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el az erről
szóló tájékoztatást (felvételi/elutasító határozatot) Önöknek. A törvény alapján a tanulók osztályba
sorolása az intézményvezető hatásköre, de probléma esetén mindenképpen egyeztetek Önökkel. Az
elutasított nem körzetes tanulókat a saját körzetes iskolája köteles felvenni. (Zárójelben jegyzem meg,
hogy már a döntés előtt felveszem a kapcsolatot azokkal a szülőkkel személyes egyeztetés miatt, akiknek
a felvételét nem tudom biztosítani.)
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:
- a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
- születési anyakönyvi kivonat
- gyermek TAJ kártyája
- gyermek lakcímet igazoló kártyája

Szükséges nyilatkozatok: (csatolom, de az iskola honlapján is megtalálhatók)
- nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (aláírni, tanúval ellátni)
- nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (aláírni, tanúval ellátni)
- nyilatkozat etika/ hit-, és erkölcstan választásról (aláírni)
Szükség esetén a papír alapú üres nyomtatványok előzetesen megtalálhatók az iskola portáján
is, személyes megjelenés esetén kérem, hogy ezeket előre töltsék ki és tanúztassák!
Felhívom a figyelmüket, hogy az elektronikus rendszer nem kezeli a kettős jelentkezéseket, tehát csak
egy iskolába tudnak beiratkozni.
Amennyiben módosítani kívánnak a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy tehetik meg,
hogy jelzik (telefonon: +36 1 278 2130, +36 30 831 8904 számokon, e-mailben: iskola@kolozsvari.hu,
tárgyba beírva a gyermek nevét és a MÓDOSÍTÁS szót) a visszavonási vagy adatmódosítási
szándékukat. Az adatok módosítását a KRÉTA felületén a kérés alapján mi végezzük el. Amennyiben a
szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a
benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot 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.
Bármelyik jelentkezési módot választják, erre csak május 15-én 16.00 óráig van lehetőségük.
Sajátos nevelési igényű (SNI), vagy BTM-es gyermekek szülei a jelentkezés előtt keressenek az
iskola@kolozsvari.hu címen. (Kérem, a tárgyba írják be a gyermek nevét, és az SNI, vagy BTM
megjelölést, illetve küldjék el a szakértői véleményt.) Felveszem Önökkel a kapcsolatot, ha
telefonszámot is kapok, akkor ezen keresztül.
Bízom benne, hogy érthető, követhető a tájékoztatásom. További kérdéseiket ugyanitt feltehetik, de
kérem, tartsák tiszteletben a húsvéti ünnepeket, valamint azt, hogy pedagógusaink április 1-én, 6-án
szabadságon vannak – köszönöm!
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke
óvodájától (óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében). Természetesen
iskolánk fenntartója, a Dél-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal
kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
Köszönöm figyelmüket, türelmüket!
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