Beiratkozás általános iskolába
Tisztelt Szülők!
Az óvodai ellátás után a tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni
a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott
iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés
jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola
első évfolyamára.
A beiratkozást a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával!
A járási hivatal döntése alapján:
2019. április 11. 8:00 – 19:00
2019. április 12. 8:00 – 18:00
időszakban történik a leendő első osztályosok beíratása az általános iskolákba.
A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:





gyermek és szülők személyi okmányai (lakcím kártya, személyigazolvány)
gyermek TAJ kártyája
óvoda által kiállított határozatot az iskolaérettségről
a mellékletben lévő dokumentumokat amennyiben ki tudják nyomtatni, kitöltve

A beiratkozás új módja az e-ügyintézés internetes felület használata.
Menete:
1. https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon a belépés gombra kattintva ideiglenes
felhasználóként regisztrálni kell. Belépésnél a felhasználónév és a jelszó megadása
után az intézmény nevét NE válasszák ki!
2. Regisztrált felhasználóként belépve ki kell tölteni az űrlap minden lenyíló adatlapját.
3. Ellenőrzés után a rendszer készít egy határozatot
4. beküldést meg kell erősíteni
Az alábbi linken videós tájékoztató is szerepel a beiratkozás
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

módjáról:

A szülők adatainál új felvétellel mindkét szülő rögzíthető.
Kérjük, az iskolánk kiválasztása után a szövegmezőbe írják be az angol-magyar két
tanítási nyelvű képzést.

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozáshoz szükséges adatok online beküldése esetén is a
beiratkozás napján az általános iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!
Erre az alkalomra kérjük, hozza be az általános iskola által kért, a beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok eredeti példányát. Az e-ügyintézésben beadott jelentkezést kinyomtatás után
helyben alá kell írni. A szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozathoz mindkét szülő aláírása
szükséges.
Az általános iskolák az online jelentkezéseket 2019. április 1. és 2019. április 12. 12:00 óra
közötti időszakban fogadják!
Várjuk Önöket a fent megjelölt napokon!
Szombathely, 2019. április 2.
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