Tisztelt Iskolaválasztó Szülő / Törvényes Képviselő!
Ebben a nehéz helyzetben segítséget szeretnénk nyújtani az 1. osztályos beiratkozással
kapcsolatosan.
A honlapunkon megtalálja az EMMI rendeletet, a kötelező beiskolázásra vonatkozó
FELHÍVÁST. A beiratkozás során ez az eljárásrend érvényes.
Az Oktatási Hivatal értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé
tette számukra a tankötelezettségüket 2021. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek
adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.).
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen
jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy
személyesen történhet meg.
A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben:
https://kir.hu/korzet
Iskolánk honlapján – www.vorosmarty-iskola.hu – saját körzetünket a beíratás fül, beiskolázási
körzethatár pontban
A fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását
lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül.
Az informatikai felület április 10-től nyílik meg az Ön részére, amelyet a https://eugyintezes.ekreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
Az online beiratkozásra 2021. április 10. 0:00 óra és 2021. április 16. 24:00 óra között van
lehetőség:
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános
iskolába kívánják beíratni
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1.
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.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek
bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel az 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján az
online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján (2021.
szeptember 1.) kerül sor:
• 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
A hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése és a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a
kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
1

Személyes megjelenés esetén kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok
megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja
tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a
formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat,
nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy
történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az
intézményt. A beiratkozási napok elteltével 2021. április 19-én a körzetes gyermek felvételre
kerül. Ha a szülőknek nincs eltérő szándéka attól, hogy a körzetes iskolába írassa a gyermekét,
akkor a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket kötelezően felveszi.
Felhívom szíves figyelmét, hogy az iskolával való kapcsolatfelvétel kötelező, telefonos vagy
elektronikus megkereséssel. Amennyiben semmilyen más mód nem nyílik rá, akkor
személyesen.
Javasolom, hogy a beiratkozás az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történjen 2021.
04. 16-án éjfélig. Azt, hogy a körzetünkben lakik, lakcímkártyával vagy bérleti szerződés
megfelelő részével igazolni kell.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére
vonatkozóan 2021. április 23-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az
érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
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.
Hit- és erkölcstan illetve etika órai részvétel választása az adott tanévben kötelező. Módosításra
csak a következő tanévben van mód.
Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői
véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét
külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak
külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell
jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény
alapján befogadott jogállású,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabadmozgás és tartózkodás jogát
Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású,
vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni
kell.
A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolánk honlapján adunk tájékoztatást. Ha az elektronikus
adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben legkésőbb a
2021/2022-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor
kerülhet a körzetes iskolában.
A szülő csak egy intézménybe írathatja be gyermekét a Kréta rendszerben. Erre különösen
figyeljenek. Igyekszünk minél hamarabb, értesíteni önöket, hogy felvételt nyert-e gyermeke
intézményünkbe.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható,
iskolánkban lehetőséget biztosítunk a jelentkezések személyes intézésére is:
2021. április 15-16-án csütörtökön és pénteken 08.00 – 15.00 óra között.
A személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben
bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolnia.
Amennyiben személyesen kíván beiratkozni, kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák
magukkal: a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett:
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, vagy érvényes személyi igazolvány vagy érvényes
útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt(lakcímkártya).
A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (a gyermek
iskolaérettségének igazolása).
Ez lehet:
• óvodai szakvélemény;
• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői
véleménye.
Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő
egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell
csatolni (pl. bírói végzés).
Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja:
etika (iskola oktatja) vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).
Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő
ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem
rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni.
Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazolni, akkor a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő
dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:
• regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
• tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy
• állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat,
akiknek határozatlan ideig érvényes).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a
gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
Természetesen iskolánk fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a
körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével
kapcsolatos kérdések esetén.
Bármilyen kérdésükkel a vmai@vmai.hu vagy vmai.igazgato@vmai.hu e-mail címeken, vagy
312-78-11 06-20-477-41-91 telefonszámon érdeklődhet iskolánkban, tájékozódhat
honlapunkon.
Szeretettel várjuk iskolánkba és sikeres iskolaválasztást kívánok:
Kovács Ilona
intézményvezető

