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Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
Figyelemmel a vészhelyzet 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.
Felhívjuk szíves figyelmét a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás jellemzőire:
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint online módon küldje be gyermeke
felvételi kérelmét az iskolába.
A felvételi kérelmek benyújtása két szakaszban történik:
1. 2020. április 6 - 2020. április 24-ig a kérelmeket az alábbi iskolák egyikébe lehet benyújtani:
 nem állami általános iskola vagy
 állami, de körzettel nem rendelkező általános iskola.

2. 2020. április 28 - 2020. május 15-ig
 a körzetes iskolába vagy
 egy olyan körzettel rendelkező általános iskolába, amely a
gyermekére vonatkozóan nem a körzetes iskola.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a második szakaszban (2020. április 28 – május 15) történő beiratkozás során
– az Nkt. 50. § (7) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése alapján – csak

egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
A szülők, gondviselők a beiratkozó
keresőben: https://kir.hu/korzet
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Iskolánk körzetét a következő elérhetőségeken találhatják meg:
http://www.ujpest.hu/intezmenyek_oktatasi_nevelesi
http://www.pecsisebestyen.hu/iskolankrol-2/iskolank-beiskolazasi-korzete/
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, vagy e-mailben a suli@pecsisebestyen.hu
e-mailcímen keresztül.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, online jelentkezés esetén a
felületre fel kell tölteni a dokumentumok másolatát. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az
online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.




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, illetve a
nem körzetes iskolába a jelentkezés úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok
megadása után megjelölik az intézményt.
Online jelentkezés esetén a KRÉTA felületre fel kell tölteni a dokumentumok másolatát, vagy a
suli@pecsisebestyen.hu e-mailcímre kell elküldeni azokat. Személyes megjelenés esetén pedig kérjük
bemutatni azokat, 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.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második
szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának
ügyintézésére.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, iskolánk
lehetőséget biztosít személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő
beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell
számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására április 28. 29.
30. naponta 8-16 óráig van lehetőség. Előzetes időpont egyeztetés
alapján: suli@pecsisebestyen.hu e-mailcímen.

Budapest, 2020. április 6.

Szívélyes üdvözlettel:
Horváth Erika
igazgató

