Beiratkozás
A beiratkozás 2020. április 28. és 2020. május 15. között azok a szülők/törvényes képviselők
végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
•
olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban a
gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti nem körzetes általános iskola.
•

a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános

iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló, aki körzetes, és a mi iskolánkba kéri gyermeke felvételét meg kell erősítenie
a jelentkezését a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába az ekreta felületen, azaz a mi
iskolánkat kell megjelölnie.
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

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 kell tölteni a dokumentumok másolatát, személyes
megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III.
25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a
2020/2021. tanév első napján kerül sor.
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.
Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény
biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében április 28. és május 15-e közötti szakaszban
van lehetőség a beiratkozásra, KRÉTA e-Ügyintézés alatt:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761901

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési
intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott
óvintézkedésekkel kell számolni. Kérjük, hogy az info@domokossuli.ujbuda.hu címre írjanak, vagy
telefonon hétköznap 10.00 és 12.00 között a 06 1/ 203 41 30 számon kaphatnak információt.
Felhívjuk figyelmét, hogy a beiratkozás során csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke
felvételét.
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