
 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai 
beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. 
(III. 25.) EMMI határozata alapján történik. 

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos 
fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné 
beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a 
beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell 

benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába. 

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint 
online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet 
a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  

 

A beiratkozás szakaszai: 

A beiratkozás két szakaszban történik: 

1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra 
között 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 körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg. 

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra 
között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, 
akik gyermeküket: 

 olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek 

lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1]. 

 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános 

iskolába[2] kívánják beíratni. 

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a 
jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek 
jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába 
szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján 
körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 
2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános 
iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános 
iskolával. 

 

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 
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jelentkezés esetén a felületre fel lehet 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 az első/második szakaszban van lehetőség a 
beiratkozás folyamatának ügyintézésére (a kísérő levélben utalunk rá, hogy itt az iskolára 
vonatkozóan kell megfogalmazni a szöveget. Amennyiben mindkét szakasz igaz, akkor az első 
szakaszhoz pontosan meg kell fogalmazni, hogy milyen tagozat (sport, emelt szintű művészet, 

nemzetiségi) választására van lehetőség.) 

 

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. 

 

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van 
lehetőség (iskola ezt személyre szabhatja, de erre vonatkozóan a kiküldendő levélben azért küldhetünk 
ajánlást) 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak 

egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét. 

 

 
 

 
[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 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. 

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 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. 

Az intézmény beiskolázási körzete: 

 Szin 

 Szinpetri 

 Szögliget 

 Tornakápolna 

községek 

 
A körzethatárokról a következő linken tájékozódhatnak a 
szülők: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index 

 

A 2020/2021 tanévre történő beiratkozáskor a következő dátumokra legyen figyelemmel: 

 

-a körzettel nem rendelkező általános iskolákban a beiratkozás: 2020. április 6-április 24-ig (a 
körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermekek felvételéről április 27-ig dönt) 

 

-2020. április 6-április 24-ig a nem körzetes tanulók beiratkozása (szabad iskolaválasztás) 
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-2020.április 24-28 -ig a körzetes tanulók beírása hivatalból-aki vonatkozásában nem érkezett 
jelzés, hogy másik intézmény felvette.  ( nem kell megjelenni a szülőnek az intézményben, 
amennyiben az adott intézmény beiskolázási körzetébe tartozik a gyermek -egyéb teendő nincs-a 
beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a 2020/2021.tanév első napján kell bemutatni) 

 

 

Az intézmény bemutatása 

 

Az oktatás egy teljesen felújított épületben zajlik, ahol 12 tanteremben folyik az oktatás, amiből három 
szaktanterem (művészeti, természettudományi, informatika). Hét tanterem interaktív táblával 
rendelkezik. A tanulók tanulási környezete tiszta, rendezett, esztétikus. Rendelkezik közösségi térrel az 
intézmény, amit a rendezvények, ünnepségek, közösségi programok megvalósítására használ. A napi 

sportoláshoz tornaterem és sportpálya áll a tanulók rendelkezésére. 

Alapvető céljaink 

A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató tevékenység 
keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítsük. A tanulók sokoldalú 
személyiségfejlesztése helyes erkölcsi értékek kialakítása, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Az 
alapkészségek fejlesztése különösen az olvasási és szövegértési készség, az igényes szóbeli és írásbeli 
nyelvhasználat kialakítása. A tanulók mozgáskultúrájának fejlesztése, egészségesebb életmódra való 
nevelése. Környezetvédelem fontossága, környezettudatos magatartás kialakítása. 

Fő feladataink 

 . Együttműködés a szülőkkel a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése. Az iskolai házirend 

megismertetése, családlátogatások tervezése. 

 Szülői értekezletek tartása szeptemberben és januárban. Ezen kívül, ha szükségét érezzük 

bármikor a tanév folyamán. 

 Szülők meghívása ünnepségekre, bevonásuk a különböző rendezvények szervezésébe, 
lebonyolításába ( Farsang, Húsvét). 

 Kiemelt feladatként kezeljük a gyermekek fegyelemre nevelését, a helyes viselkedés kultúrájuk 
fejlesztését. A tanulói fegyelem javításához fontos feladatunk a házirend betartása és 
következetes betartatása. A megfelelő illemszabályok kialakítása adekvát helyzetekben, különös 
tekintettel a toleráns viselkedésre. 

 Tanóráinkat, foglalkozásainkat, házi feladatokat a differenciálást szem előtt tartva tervezzük, 

hogy minden tanulónk az egyéni képességeinek megfelelően fejlődhessen. 

 Fontos, hogy érdeklődést, csodálkozást ébresszünk, – sok-sok ablakot nyissunk a világra – az új 

ismereteket beillesszük, megerősítsük azt, amit TUDNAK, – egységbe rendezzük – ébren tartsuk 
a kíváncsiságot, a TANULÁSI KEDVET, hiszen megtartása egy életre szól. 

Nagy lépést és változást jelent egy kisgyermek életében, amikor elhagyja az óvodát és bekerül az iskola 
világába. Az iskolában a tanórák 45 percesek, ahol 1. osztályban még sok játékkal, mozgással, játékos 
feladattal, komoly figyelmet igénylő feladattal telnek az órák, de 45 percig követni kell a tanító néni 
utasításait, együtt kell tudni dolgozni osztálytársaival, vagy önállóan kell tudni tevékenykedni. 

 

 


