
 

  

 

BEIRATKOZÁS 2021 
 

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő! 

Jelen tájékoztató levelünk a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozással 
kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő 
általános iskolai beiratkozás során online és személyes úton is lehetőség van beíratni a 
tanköteles korba lépő gyermekét. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke 
általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze.  

1. Online jelentkezés  
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online 
formájára 2021. április 10-16 között lesz lehetőség a KRÉTA rendszer felületén (e-
Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)”) keresztül:   
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.  

A felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.  

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. 
Az online beiratkozás esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, az eredeti 
dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet 
sor (19/2021. (III.10.) EMMI határozat): 

• A gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány – feltöltése kötelező, 
s azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a 
tartózkodási hely adatai találhatók  

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  

• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

• Nyilatkozat az etika / hit- és erkölcstan választásról. 
 
Jelentkezés módosítása / visszavonása 
Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti 
meg, hogy jelzi az adott intézmény részére (kizárólag a titkarsag@dunakeszi-fazekas.hu 
címen)  a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a 
KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. 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. 
 



 

  

 

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

2021. április 15-én és 16-án 8-15 között  
 

lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre, telefonon előre egyeztett időpontban, az 
alábbi telefonszámokon:    +36 27 547135        +36 30 260 5859       
 
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi 
helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni:  

- egyszerre csak egy szülő/törvényes képviselő léphet be az intézménybe. 
- az ügyintézés megkezdése előtt kézfertőtlenítés és lázmérés kötelező. 
- a beiratkozás ideje alatt kötelező a szabályos maszkviselés. 

 
Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény 
biztosítja, azonban az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: 

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 
Iskolánk minden munkatársa azon dolgozik, hogy a beiratkozás zökkenőmentes legyen, ehhez 
folyamatosan igyekszünk informálni a szülőket iskolánk honlapján. A jelenlegi körülményekre 
való tekintettel kérjük Önöket, hogy elsősorban elektronikus úton, a Kréta felületén vagy a 
titkarsag@dunakeszi-fazekas.hu e-mail címen vegyék fel iskolánkkal a kapcsolatot. 
Köszönjük a türelmüket! 
 
Döntés a felvételről 
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem 
rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba 
jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig 
döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek. 

Felmerülő további kérdéseikre munkanapokon 8-15 óra között az iskola telefonszámán tudunk 
válaszolni. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a 
gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. 
Természetesen iskolánk fenntartója, a Dunakeszi Tankerületi Központ (Benke Sándorné 
tanügyigazgatási referens 06-30/643-5575) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal 
kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos 
kérdések esetén. 

Tisztelettel:  

Dunakeszi, 2021. március 31.    
        Papné Szalai Csilla 

  intézményvezető  


