
1 
 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre 

történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton van 

lehetőség beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára 

történő jelentkezésének elektronikus, online formájára  

2021. április 10-től 

nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: 

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

Kérjük, hogy az osztályok összeállítása és az iskolai feladatok szervezése miatt az alábbi 

linken az adatokat töltsék ki: 

https://docs.google.com/forms/d/1Cl0LsnUA5xUBT2M9AGMuDVyfxa7xrVl5_jNRYk0hlV

E/edit?usp=sharing 

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án 

éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, 

akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon: 06 30 4531913, e-mailben: 

titkarsag@frakoczi.edu.hu) intézményünk felé a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.  

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná 

be a gyermekét, akkor meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és 

címét is a jelentkezése során.  

Amennyiben Ön nem a mi, körzetes iskolánkba kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen 

jeleznie kell a titkarsag@frakoczi.edu.hu email címre megküldött levélben.  

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok 

bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.  

A beiratkozás adatainak felvétele kizárólag indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola 

által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a 

járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása 

mellett.  

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
https://docs.google.com/forms/d/1Cl0LsnUA5xUBT2M9AGMuDVyfxa7xrVl5_jNRYk0hlVE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Cl0LsnUA5xUBT2M9AGMuDVyfxa7xrVl5_jNRYk0hlVE/edit?usp=sharing
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A személyes megjelenéshez időpont foglalás szükséges, melyet megtehet a 

titkarsag@frakoczi.edu.hu e-mail címen, illetve munkaidőben a 06 24 370 – 253 vagy a 06 

30 4531913-as telefonszámon. 

A beiratkozásnál a következő eredeti dokumentumok bemutatása szükséges:  

▪ 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  

Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel 

összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.  

Felhívom figyelmét továbbá az alábbi tudnivalóra:  

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. (7) * 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. 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 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.  

(8) * 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. 

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 
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lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel 

megtagadható.  

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. A 

beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül 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 iskola a hit- és 

erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a 

gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.  

Természetesen iskolánk fenntartója, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ is 

rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes 

beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén. (https://kk.gov.hu/elerhetoseg-szigetsz)  

Dunaharaszti, 2021. 03. 31. 

      Ficzere Noémi intézményvezető 

https://kk.gov.hu/elerhetoseg-szigetsz

