
Tájékoztatás 
TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

 

1. A 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, 

hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. 

 

2.  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.  

 

3. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van 

nyitva. 

 

4. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti 

meg, hogy jelzi e-mailben a suli@pecsisebestyen.hu címen a visszavonási vagy adatmódosítási 

szándékát. Az adatok módosítását a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégezzük. 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. 

 

5. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná 

be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és 

címét is a jelentkezése során. 

 

6. Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen 

jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy 

személyesen történhet meg. 

 

7. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által 

szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, 8- 18 óra 

között,  a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú 

betartása mellett.  

Az iskolába belépéskor testhőmérséklet mérést végzünk. Az iskola épületében kötelező a 

kézfertőtlenítés és az orrot és arcot eltakaró maszk használata.  
Ha személyesen szeretné gyermekét iskolánkba beíratni, kérjük, előzetesen jelezze azt a +36 

1 3691 826-os telefonszámon, munkanapokon 8-14 óra között, vagy e-mailben a 
suli@pecsisebestyen.hu címen. 

 

8. Beiratkozási szándékát e-mailben is jelezheti a suli@pecsisebestyen.hu címen, a beíratáshoz 

szükséges dokumentumok csatolásával. 

 

9. A honlapon megtalálható dokumentumokat a beiratkozáskor, online beiratkozás esetén iski kell 

tölteni és le kell adni. Az eÜgyintézésen keresztült történt online beiratkozás esetén a 

beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására 2021. szeptember 1. kerülhet 

sor.  
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10. Kitöltendő/csatolandó dokumentumok:  

 A tanuló lakcímkártyájának másolata 

 A tanuló TAJ kártyájának másolata 

 A tanuló oktatási azonosító száma 

 Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról 

 Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 Nyilatkozat a hit -és erkölcstan, erkölcstan tantárgyak választásáról, vallási felekezet 

megjelölésével. 

 GDPR nyilatkozat 

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába,  legkésőbb 

2021. április 23-ig dönt az iskola a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el a 

tájékoztatásukat Önnek. 

 

A beiratkozáshoz szükséges az óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója is, amiről 

az óvoda ad tájékoztatást. Amennyiben nem kapott tájékoztatást, vegye fel a kapcsolatot a 

gyermek óvodájával! 

 

További segítségért hívja az iskola titkárságát a +3613691826-os telefonszámon 8- 14 óra 

között, vagy írjon emailt a suli@pecsisebestyen.hu címre. Szívesen állunk a rendelkezésére. 

 

 

Budapest, 2021. április 1. 

 

        Horváth Erika 

             igazgató 
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