
 
 

Tisztelt Leendő Első Osztályos Szülők! 

 

Tekintettel a veszélyhelyzet 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. 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos 

fontos szülői feladatokat tartalmazza.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába 

szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az 

esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, 

akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába. 

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozás - figyelemmel az országos járványügyi 

helyzetre-, az alábbi módon történhet: 

I. Amennyiben Ön a Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskolába szeretné gyermekét beíratni, 

ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. 

Az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, melyet kétféleképpen lehet megtenni: 

1. Lehetőség szerint online módon, 2020. április 28. és 2020. május 15. közötti időszakban a 

KRÉTA rendszer  

e-Ügyintézési felületén: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap  

Az e-ügyintézésben történő beiratkozáshoz segítséget nyújt a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszer) rövid bemutató videója:  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106  

 

A beiratkozáshoz szükséges alábbi dokumentumok bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel 

elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg. 

 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 

 

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106


 
2. Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a 

beiratkozás szándékát személyes ügyintézés során is megerősítheti 2020. május 05-06-án 

8:00-16:00 óra között a Nagyszánási Czabán Samu Általános Iskola központi épületében.               

(5931 Nagyszénás, Táncsics u.24/1.) 

Ebben az esetben 2020. 05.28- 05.04. között előzetes időpont egyeztetés szükséges 06- 68/681-303 

telefonszámon. A személyes ügyintézés során a korábban átadott, kitöltött dokumentumok (talpas 

boríték) leadása is szükséges. 

 

II. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába 

kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával. 

2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők 

adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik 

1. nem állami fenntartású általános iskolába (pl.: egyházi, nemzetiségi önkormányzati 

fenntartású) 

2. vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják 

gyermeküket beíratni.  

Önnek lehetősége van arra, hogy más, beiskolázási körzettel rendelkező iskolába írassa be 

gyermekét, azonban az e-ügyintézési folyamat során egy leendő elsős tanuló jelentkezését csak egy 

intézménybe lehet beküldeni. 

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a 

jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.  

 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 

Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni valamely általános iskolába! 

 

Tisztelettel:  

  

                                                                                                                             Závogyán Judit 

                                                                                                                             intézményvezető 

                                                                                                                             sk. 


