
 

A 2021/2022. tanévre történő első osztályba való beiratkozás eljárásrendje a 

 Herédi Általános Iskolában 

 

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 2021/2022. tanítási 

évben történő általános iskolai beiratkozás során - nemcsak személyesen, hanem online úton is 

lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermeküket.  

 

1. Az online beiratkozás eljárásrendje 

 

 Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online formája 2021. 

április 10-től nyílik meg az Önök részére a KRÉTA rendszer felületén lévő informatikai 

platformon keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Ez az e-Ügyintézés „Beiratkozás 

Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.  

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

gyermekét, akkor is meg kell adnia - ezen a felületen - a kötelező felvételt biztosító általános 

iskola nevét és címét is a jelentkezése során. 

 Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására 

a 2021/2022. tanév első napjáig, 2021. szeptember 1-ig kerülhet sor.  

 Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor azt úgy teheti 

meg, hogy jelzi telefonon, e-mailben az adott intézmény részére a visszavonási vagy 

adatmódosítási szándékát. 

 

2. A személyes jelenléttel történő beiratkozás eljárásrendje 

 

„A beiratkozás adatainak felvétele 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.” 

 

 Iskolánkban 2021. április 15-én és 16-án (csütörtök-péntek) 8:00 – 18:00 óra között a szülők 

személyes jelenlétével is megtörténhet az elsős tanulók beíratása. 

 Helyszíne: az intézmény külső tanterme/várakozni az iskola előtti parkolóban lehet 

 Védelmi intézkedések: maszkhasználat, kézfertőtlenítés, létszámkorlátozás a helyiségben 

 Szükséges dokumentumok: 

- a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 

- a gyermek nevére kiállított TAJ-kártya 

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

- óvodai szakvélemény, egyéb szakvélemény 

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


3. Döntés a gyermek felvételéről 

 

 Az intézmény vezetője 2021. április 23-ig dönt a gyermekek felvételéről és ezután küld értesítést 

a szülők számára. 

 

Kérem Önöket, hogy beiratkozás előtt előzetesen egyeztessenek Szabó Jánosné Katika iskolatitkárnál 

az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen.  

Tel:szám: 06-30/367-9613 

E-mail: iskolatitkar@herediiskola.hu 

Bármi kérdésük van, forduljanak hozzá bizalommal, ő mindenben tud Önöknek segíteni és 

felvilágosítást adni!  

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

Szeretettel várjuk Önöket és leendő első osztályos gyermeküket (online vagy személyesen) a Herédi 

Általános Iskolában! 

Jó egészséget kívánok Önöknek és Családjuknak!  

 

 

 

Heréd, 2021. 03. 31.                                                                                        Bakosné Varga Valéria  

                                                                                                                              Intézményvezető 
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