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Kedves Szülők! 

 

 

Iskolánkba a beiratkozás 2020. április 28-ától május 15-éig tart. 

 

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. 

 

1. Ha a gyermeke állandó lakcíme a körzetünkbe tartozik, akkor elegendő a felvétel 

megerősítése az intézmény felé. 

A KRÉTA e-Ügyintézés felületén a gyermek - csillaggal jelölt, kötelező - alapadatainak 

megadása után megjelenik az iskola, melyben körzetes a gyermek, itt rákattintással küldheti 

el a jelzését a megerősítésről. Kérjük, hogy a megerősítés után szíveskedjen e-mailben 

(info@terket.sulinet.hu) megküldeni iskolánknak a gyermek nevét, a törvényes 

képviselő(k) elérhetőségét (szülő(k) neve, e-mail címe, telefonszáma), az óvoda nevét, 

címét és szkennelt formában a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ 

kártyáját. 

A megerősítés történhet e-mail (info@terket.sulinet.hu) formájában is, de akkor 

szíveskedjenek megadni a gyermek beiratkozásához szükséges alapadatait (gyermek neve, 

születési helye, ideje, anyja neve, állandó lakcíme, szülő/törvényes képviselő neve) is, a 

törvényes képviselő(k) elérhetősége (szülő(k) neve, e-mail címe, telefonszáma), az óvoda 

neve, címe és szkennelt formában a gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ 

kártyája mellett. 

2. Ha a gyermeke tartózkodási címe tartozik a körzetünkbe, akkor a beiratkozási 

kérelemhez az e-Ügyintézés felületén elegendő a lakcím adatoknál megadni a nyilatkozati 

szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely adatait kitölteni. Ebben az 

esetben a kérelméhez az életvitelszerű ott lakásról szóló nyilatkozatot is csatolnia kell (a 

tartózkodási lakcím kitöltésekor a nyilatkozat is létrejön). A dokumentum eredeti, aláírt 

példányát elegendő a 2020/2021. tanév első napján leadni. Kérjük, hogy a rendszerben 

végzett teendők után szíveskedjen e-mailben (info@terket.sulinet.hu) megküldeni 

iskolánknak a gyermek nevét, a törvényes képviselő(k) elérhetőségét (szülő(k) neve, e-mail 

címe, telefonszáma), az óvoda nevét, címét és szkennelt formában a gyermek személyi 

igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját.  

3. Ha a gyermeke állandó lakhelye, tartózkodási helye nem a körzetünkbe tartozik, akkor 

a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül adhatják be a beiratkozási kérelmet. 

Kérjük, hogy a KRÉTA-rendszerben minden adatot szíveskedjenek kitölteni a gyermek 

személyi igazolvány és lakcímkártyája alapján, illetve minden dokumentumot, 

nyilatkozatot szíveskedjenek feltölteni. 
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Kérjük, hogy mindhárom esetben szíveskedjenek tagozatot választani a KRÉTA 

rendszerben vagy az e-mail üzenetben, ha ezt a rendszer nem kérte Önöktől: 

- angol két tannyelvű 

- német két tannyelvű 

- angol vagy német két tannyelvű (ez azt jelenti, hogy elsősorban az angol két tannyelvű 

osztályba szeretnének jelentkezni, de ha ott nincs hely, akkor a német két tannyelvű 

osztályba is jönnének) 

- német vagy angol két tannyelvű (ez azt jelenti, hogy elsősorban a német két tannyelvű 

osztályba szeretnének jelentkezni, de ha ott nincs hely, akkor az angol két tannyelvű 

osztályba is jönnének). 

Az intézményvezető dönt az osztályba sorolásról a tagozatválasztásuk és a beiratkozók 

számának figyelembevételével. 

 

Amennyiben az online beiratkozásra nincs lehetősége, akkor iskolánkban a jelentkezések 

személyes benyújtására előzetesen telefonon egyeztetett időpontban van lehetőség. 

 

A KRÉTA-rendszer e-Ügyintézés felületen való felvétel megerősítés és beiratkozás kedvezőbb, 

mert ott a szükséges adatok rendelkezésre állnak, illetve könnyebben megadhatók. 

 

A körzetes tanulók felvételre kerülnek. 

A nem körzetes tanulók felvételéről a döntést az iskola 2020. május 16. és 21. között hozza 

meg. 

 

A felvételi döntéseket 2020. május 21-e után küldjük ki. 

 

Budapest, 2020. április 24. 

 

 

Üdvözlettel 

  

 

  Martikán Beatrix 

  intézményvezető 

 


