
Tájékoztató   

az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz 

a 2019/2020. tanévre  
 
 

 

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola, mint kötelező felvételt biztosító iskola felvételi 

körzete: Dombegyház, Kisdombegyház és Magyardombegyház települések közigazgatási 

területe. 

 

A 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját a 

kormányhivatal az alábbiakban határozza meg: 

 

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra 

                                   2019. április 12. (péntek)      8:00 - 18:00 óra 

 

Beiratkozás helye: Balsaráti Vitus János Általános Iskola Dombegyház, Aradi u. 9-11.  

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

- a gyermek és a szülő nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, 

- a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: 

 óvodai szakvélemény 

 szakértői bizottság szakértői véleménye 

 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői 

véleménye  

 

Kérjük, hozzák magukkal a gyermekre vonatkozóan: 

- TAJ számot igazoló kártya, 

- tartós betegségről orvosi igazolás, 

- gyermekvédelmi kedvezményről határozat, 

- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat 

- diákigazolvány igénylése esetén a gyermek NEK adatlapja 

 

 

 



LÉNYEGES VÁLTOZÁS A 2019/2020. TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS 

SORÁN 

 

A törvényes képviselők az általános iskola első évfolyamára kétféleképpen jelentkeztethetik 

gyermekeiket: 

 

1. Hagyományos módon: 

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen 

megjelennek a köznevelési intézményben. A bevitt, beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumok alapján az intézmény a KRÉTA rendszerben rögzíti a gyermek 

adatait és elvégzi  a szokott feladatokat (összevetés kormányhivatali körzetes 

listával, adatok felvitele… stb.) 

 

 

2. Elektronikus úton:  

A törvényes képviselő az  e-Ügyintézés felületén keresztül indítja el a beiratkozási 

folyamatot https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.    2019. április 1-től 2019. április 

12. 12.00 óráig. (A regisztráció és bejelentkezés folyamatát az 1. sz. melléklet 

részletesen tartalmazza.) 

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges 

adatait. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a 

beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes 

nyilatkozatok a rendszerből letölthetőek és aláírás után a másolatok feltölthetőek. 

Minden tankerületi központ által fenntartott intézménynek biztosítani kell az 

elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét.  

Az elektronikus jelentkezéshez kapcsolódó feladatok: 

A beiratkozásról szóló általános információkkal együtt minden iskola tegye közzé a 

honlapján az elektronikus ügyintézéssel történő beiratkozás lehetőségét a jelentkezési 

felület elérhetőségével, jól látható helyen. Ezen kívül minden, a beiratkozáshoz 

kapcsolódó tájékoztatón, kiadványon, értesítésen, legyen rajta, valamint 

értekezleteken, tájékoztatókon, nyílt napokon hangozzék el. 

 

A beiratkozás napján a törvényes képviselőnek mindenféleképpen meg kell jelennie 

személyesen az intézményben - függetlenül attól, hogy a hagyományos vagy az elektronikus 

úton történő beiratkozást választotta-e – azért, hogy a beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumok, illetve a nyilatkozatok eredeti példányának bemutatása megtörténhessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


NEK adatlap igénylése (Okmányirodában) 

 

- A közreműködő intézményben benyújtott oktatási igazolvány igénylések esetében az 

igazolványok kiállítása díjmentes. 

- A NEK azonosító elkészítéséhez: 

 ha a gyermek rendelkezik személyi igazolvánnyal, akkor egyik szülő aláírása 

szükséges 

 

 ha a gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, akkor mindkét szülő 

aláírása szükséges 

 

- Elvált szülők, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében be kell mutatni a gyermek 

képviseletének jogosságát igazoló dokumentumot. 

- A szülők minden esetben vigyék magukkal a személyi igazolványukat, 

lakcímkártyájukat, valamint a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját (ha van).  

 

 

A tanköteles korba lépő gyermek, ha tankötelezettségét külföldön teljesíti, a lakóhely, 

ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek 

bejelenteni. 

Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni. 

 


