TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő
általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van
beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.
A beíratás időpontja 2021. április 15-16.
Online beíratás
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. Az e-Ügyintézés
„Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.
Javasoljuk, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online bonyolítsák le a
beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén, ahol, ebben az esetben szükséges a
gyermek lakcímkártyájának feltöltése is.
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye (vagyis életvitel szerű tartózkodása)
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. Tankerületi fenntartású
általános
iskola
beiskolázási
körzetéről
az
iskola
honlapján
(http://www.kenderfoldiiskola.hu/beiratkozas), illetve az Oktatási Hivatal honlapján tudnak
tájékozódni. (https://kir.hu/korzet)
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására
a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1-ig) kerülhet sor, az iskola által
meghatározott módon.
Személyes beíratás
A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet.
Ennek időpontja 2021. április 15-én csütörtökön 7:00-18:00 és 16-án pénteken 7:00-16:00, a
járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása
mellett.
Időpontegyeztetés 2021. április 7-től munkanapokon 8:00-16:00-ig, Schillingerné Bázing
Melindánál a 30/831-2568-as telefonszámon.
A személyes beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa;
- a gyermek TAJ kártyája;
- a gyermek lakcímkártyája;
- amennyiben van, határozat a gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetről;
- amennyiben van, szakvélemény BTMN vagy SNI státuszról;
- NEK adatlap diákigazolvány igényléshez (később is benyújtható)
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a
gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

A tanuló felvételéről az iskola igazgatója legkésőbb 2021. április 23-ig tanulói jogviszonyt
létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. 2021. április 23-a után a döntésről az iskola
igazgatója írásban értesíti a gondviselőt.
Kérdésük esetén bővebb információért az iroda@kenderfoldiiskola.hu e-mailcímen, vagy a
30/831-2568 telefonszámon fordulhatnak hozzánk. Természetesen iskolánk fenntartója, a Pécsi
Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az
online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
Szeretettel várjuk Önöket és leendő első osztályos gyermekeiket!
Schillingerné Bázing Melinda
intézményvezető

