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Tájékoztatás az iskola beiratkozási rendjéről
Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-a
alapján a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi
időpontokban kerül sor:
2022. április 21. (csütörtök) és 2022. április 22. (péntek) 8-18 óráig.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező
felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk az alábbi felületen az adatok online
beküldését, mert ezáltal a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és
gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.
Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:
2022. április 8. 0:00 – 2022. április 22. 12:00
2022. április 8-tól nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer
felületén keresztül:
e-Ügyintézés KRÉTA. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás
Általános Iskolába (BÁI)” felület 2022. április 22-én 12:00-ig van nyitva.
Az online felületen a gyermek(ek) iskolánkba történő beíratási szándékát
jelezhetik úgy, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után
megjelölik intézményünket. A felületre fel lehet tölteni a szükséges
dokumentumok másolatát, az eredeti dokumentumokat a beiratkozáskor hozzák
magukkal.
A felület kezeléséhez segítséget az alábbi linken találnak:
Beiratkozás általános iskolába
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Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
 a gyermek nevére kiállított TAJ-kártya
 nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (törvényes
képviselő személyéről), letölthető itt
 nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan választásáról, letölthető itt
 bármilyen szakértői vélemény (ha rendelkezik ilyennel a gyermek).
Az iskolánk körzethatárán kívüli lakóhellyel rendelkezőknek lehetőségük van
arra, hogy beiratkozással kezdeményezzék gyermekük felvételét
intézményünkbe.
Ebben az esetben az iskolánkhoz kell benyújtani a beiratkozáshoz szükséges
dokumentumokat, felvételi kérelmet és a körzetes iskolában jelezni, hogy
elsősorban másik iskolába kérték a felvételt.
A felvételről szóló döntést a körzetes tanulók beiratkozása után, a férőhelyek
függvényében hozzuk meg.
A sportiskolai osztályunkba való felvétel az előzetes alkalmassági vizsgán
való eredményes részvétel alapján történik.
Kapcsolat:
elsosok.hajos@gmail.com
+36-28-430-773 Kovács Mária intézményvezető-helyettes
Gödöllő, 2022. április 8.
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