
 
 
 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 
 
 

1. Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános 
iskolai beiratkozás (leendő 1. osztályosok részére) elsősorban online módon történik.  
A jelentkezés felülete 2021. április 10-től nyílik meg az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén 
keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.  
 
Iskolatitkárunk, Ajkay Beatrix, április 12-16-ig (hétfőtől péntekig) munkaidőben, 8-16 óráig telefonon 
elérhető, és minden segítséget megad a regisztrációhoz.  
Elérhetősége: 30 520 3499 
 
A beiratkozás rendszere 16-án éjfélkor lezárul! Ha ezután módosítani kíván a már rögzített adatokon, 
akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi telefonon Ajkay Beatrixnak, és ő végzi el a módosítást az intézmény  
KRÉTA felületén.  
 

2. 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.  
 

3. Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 
2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. Terveink szerint a leendő 1. 
osztályosok részére június végén játszóházat, a szülők részére pedig ezzel egyidőben szülői értekezletet 
tartunk, ekkor kell az eredeti dokumentumokat bemutatni.  

 
4. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én 

vagy 16-án (csütörtök vagy péntek) úgy, hogy Ön időpontot egyeztet iskolatitkárunkkal, és az iskolába 
lépéskor betartja a járványügyi szabályokat! 

 
5. Az intézmények a nem körzetes gyermekek esetében (tehát aki nem szentgáli lakos) 2021. április 23-ig 

döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek. Körzetes tanulót 
(szentgáli lakost) az intézmény felvesz. 

 
6. A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan 

vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik 
egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az egyházak 
tájékoztatóját is közzétesszük mai napon. 
 

7. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke 
óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.  

 
 

 
Szentgál, 2021. március 31.  
 
 

Szentes Katalin 
intézményvezető sk. 

 


