
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 
 

Tájékoztató az Általános iskolai beiratkozás menetéről a 2019/2020. tanévben 
 

1. Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai: 

 

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

                                  2019. április 12. (péntek) 8,00-18,00 között. 

 
2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 

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

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 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, 

  

 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.)  

 nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az 

állami etika oktatást igényli gyermeke számára  
 BEIRATKOZÁS HELYE: ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALGYŐ, Sport utca 5. könyvtár 

 Az általános iskolai beiratkozás jelen tanévben elektronikus ügyintézéssel összekapcsolva is megvalósulhat, amely 

azonban nem helyettesíti a beiratkozás időpontjában történő személyes megjelenést. Erről bővebb tájékoztatást 

találnak honlapunkon. 

 E-ügyintézés felülete: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap     

 Az online feltöltés végső határideje: 2019. április 12. (péntek), 12.00 óra. 

 Amennyiben nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési 

azonosítóval: 

1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét! 

2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt! 

3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra! 

4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat! 

 Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága: 

1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt! 

2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként! 

3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt! 

4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra! 

5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat! 

 

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola elérhetősége: 6750 Algyő, Sport u. 5., tel.: 62/517-192, 

e-mail: algyoiskola@gmail.com web: http://www. algyoiskola.hu 
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