Tisztelt Szülők!
A 2019/20-as általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:
2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között,
2019. április 12. (péntek) 8:00-18:00 között.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya)

•

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya,
mely lehet
 óvodai szakvélemény
 szakértői bizottság szakértői véleménye

•

a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

•

nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről – 1. sz. melléklet

•

nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (A közös szülői felügyelet
gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kitöltésére nem kötelezhető a szülő, azonban
kitöltését – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – jogszabályi kötelezettségeinek
teljesítése érdekében kérheti az iskola. Ebben az esetben fel kell hívni a törvényes
képviselők figyelmét arra, hogy önként teszik meg a nyilatkozatot.) – 2. sz. melléklet

•

nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és
erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára - 3. sz.
melléklet

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdését – a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely
szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó, vagy ha a tanuló már hazai iskolába
beiratkozott, az iskola vezetőjének.
Az 1-2-3. sz mellékletekben szereplő dokumentumokat az intézmény helyben
nyomtatja ki, kitöltése is itt történik. Az ügyintézést azonban meggyorsítja,
amennyiben a szülő ezeket előzetesen kitölti és elhozza a beiratkozáshoz.
A beiratkozás lebonyolítása:
•

Az általános iskolai beiratkozás jelen tanévben elektronikus ügyintézéssel
összekapcsolva is megvalósulhat, amely azonban nem helyettesíti a beiratkozás
időpontjában történő személyes megjelenést.
E-ügyintézés felülete: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről – 4. sz. melléklet

•

A beiratkozás során az intézmény dolgozói rögzítik a KRÉTA rendszerben a gyermek
beiratkozáshoz szükséges adatait, illetve e-ügyintézés folyamata esetén a személyesen
bemutatott dokumentumok, igazolványok alapján ellenőrzi a beküldött adatok
helyességét.

Az iskolák felvételi körzete:
Az intézmények felvételi körzete, valamint a körzethez tartozó közterületek listája
elérhető az iskolai honlapokon és a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján
(http://www.csmkh.hu).

