Tisztelt Szülők!

A) Beiratkozás online módon
Az általános iskolai beiratkozás a 2021/2022-es tanévre elsődlegesen a Kréta rendszeren keresztül
történik. A felület 2021. április 10-én 0.00-tól 2021. április 16. 24.00-ig van nyitva. A beiratkozási
felületet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linken érhetik el, ahol a „Beiratkozás Általános
Iskolába (BÁI)” modult kell használni.
A BÁI modul használatához részletes útmutatót találnak a Kréta Tudásbázisban a
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
linken.
Ha
Önök
rendelkeznek Kréta azonosítóval, akkor a meglévő azonosító segítségével be tudnak lépni az eÜgyintézés felületre és el tudják végezni a beiratkozást. Ha még nem rendelkeznek vele, akkor
ideiglenes regisztráció után használhatják a felületet. Erről részletes leírást olvashatnak a gyakran
ismételt
kérdésekben,
mely
az
alábbi
linken
érhető
el:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913
Beiratkozáskor az első lépés annak az iskolának a kiválasztása, ahová gyermeküket beíratni szeretnék.
Amennyiben ez a körzetes iskola, akkor csak megerősítik a beiratkozási szándékot és az iskola adatai
automatikusan betöltődnek. Ha nem körzetes iskolába íratják gyermeküket, abban az esetben
Önöknek
kell
a
listából
kikeresni
az
iskolát.
Az
iskolai
körzeteket
a
https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index linken tekinthetik meg. Kérjük Önöket, hogy amennyiben
nem a körzetes iskolába íratják gyermeküket, úgy a Kérelem indokolása, megjegyzés ablakban adják
meg számunkra a körzetes iskola nevét és címét, megkönnyítve ezzel munkánkat! Köszönjük!
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a következők:







A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
NEK-adatlap a diákigazolvány-igényléshez
Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (csak a gyermek nevére kiállított lakcímkártyával
együtt érvényes)
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fenti dokumentumok online beiratkozás esetén a rendszerbe
feltölthetők, illetve a tanuló nevére szóló lakcímkártya feltöltése kötelező! Kérjük Önöket arra, hogy
vizsgálják meg a feltöltött dokumentumok olvashatóságát, elkerülve ezzel a későbbi adategyeztetést!
A járványhelyzet miatt a fenti dokumentumok bemutatása a 2021/22-es tanév első napján történik
meg.
Amennyiben gyermekük SNI, vagy hátrányos helyzetű, úgy kérjük, ezt jelöljék az online rendszerben.
Lehetőségük van a szakértői vélemény feltöltésére is, megkönnyítve ezzel iskolánk felkészülését
gyermekük fogadására.
Beiratkozáskor, de legkésőbb a beiratkozás után két héttel szükséges megadni, hogy gyermekük
számára az Etika vagy a Hit- és erkölcstan oktatást választják. Amennyiben a Hit- és erkölcstan
tantárgyat választják, szükséges megadni a felekezet nevét is. Iskolánkban a választható felekezetek a
következők: katolikus, református, evangélikus, Hit gyülekezete.

Az online rendszerben megadhatják azt, hogy gyermekük a tanítás után hogyan hagyhatja el az iskolát,
illetve azt, hogy részt kíván-e venni az iskolai étkeztetésben.
A KRÉTA felület „Kérelem indoklása, megjegyzés” ablakban van lehetőségük indokolni
iskolaválasztásukat, vagy olyan információkat közölni velünk, amelyek a beiratkozás elfogadásánál
fontos szempontok lehetnek.
Kérjük, hogy ugyanitt adjanak választ arra, hogy kér-e gyermeke számára délutáni napközis ellátást?
(Ez esetben a „Az iskolai távozás módjának engedélyezése” fülön be tudja állítani, hogy 12.45 helyett
16 órakor megy haza gyermeke.)
Felhívom figyelmüket, hogy az osztályba sorolás az intézményvezető jogköre, mely többféle szakmai
szempont érvényesítésével történik. Kéréseiket igyekszünk figyelembe venni, de azok biztos
teljesülését nem tudjuk garantálni!
Amennyiben meggondolták magukat és gyermeküket még sem hozzánk kívánják beíratni, úgy kérjük,
haladéktalanul jelezzék számunkra az iskolatitkar@halmisuli.hu e-mail címen, vagy a 06-30-6686994es telefonszámon. Ebben az esetben beiratkozásukat visszavonjuk és Önök más iskolába tudják beíratni
gyermeküket.
Ha bármilyen segítségre van szükségük a beiratkozással kapcsolatban, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot
az iskolatitkársággal az iskolatitkar@halmisuli.hu e-mail címen, vagy a 06-30-6686994-es
telefonszámon.

B) Beiratkozás személyesen
Amennyiben a beiratkozást személyesen kívánják megtenni, úgy szintén az iskolatitkárságon jelezzék
ezt számunkra. A személyes beiratkozáshoz előzetes időpontfoglalásra van szükség
iskolatitkar@halmisuli.hu e-mail címen, vagy a 06-30-6686994-es telefonszámon a járványhelyzet
miatt. Időpontja: április 15. és 16. 8.00-16.00 óráig. Személyes beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal
a személyes adatokat igazoló dokumentumokat, a nyilatkozatokat iskolánk biztosítja az Önök számára
a helyszínen. Személyes beiratkozás esetén kérjük ügyeljenek a járványügyi intézkedések betartására:
megfelelő maszkhasználat, kézfertőtlenítés, lázmérés, megfelelő védőtávolság betartása. Felhívjuk
figyelmüket arra, hogy személyes beiratkozás esetén az adminisztrációs teendők miatt hosszabb
várakozási időre kell számítani! Megértésüket köszönjük!

C) Az életvitelszerű ott lakás törvényi szabályozása
Az életvitelszerű ott lakás törvényi szabályozása megváltozott, ezért felhívjuk figyelmüket a
következőkre:
20/2012 EMMI r. 22. § (6) bek. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak
minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek
hiányában a tartózkodási helye.
2020. szeptember 1-től hatályos változások:
20/2012 EMMI r. 22. § (7)-(8) bek.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül:
•
ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául
használja,

•
és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három
hónapnál régebb óta szerepel (2021. január 15. vagy régebb óta).
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a
nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor:

1. Az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az
életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől
számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői
ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
2. Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be,
akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult
az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.
3. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt
legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem
teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen
lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel
megtagadható.

Bármilyen beiratkozással kapcsolatos kérdéssel bátran forduljanak hozzánk a fenti elérhetőségeken!
Vecsés, 2021. április 9.

Bosznayné Waldner Erika
igazgató

