Kardos István
Általános Iskola,
Gimnázium és
Szakgimnázium

Beiratkozással
kapcsolatos
tudnivalók

Szülők feladata
•

A szülő április 1-je és április 30-a között – a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben
közzétett időpontban– köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

•

Azokat a gyerekeket, akik nem a körzetes iskolát választják, be kell íratni a
választott iskolába, melyről a szülőnek tájékoztatást kell adnia a körzetes iskola
felé. A választott iskola azonban nem garantálja a felvételt.

•

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést
hoz, a szülő a gyermekét a döntést követő öt napon belül köteles beíratni a
körzetes iskolába.

•

A körzetes iskola köteles felvenni az összes olyan gyereket, aki a körzetébe
tartozik.

A vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően a személyes
beíratás időpontja: 2021. április 15. 8:00-19:00, április 16. 8:00-18:00 . A
személyes beíratás telefonos időpontegyeztetéssel történhet.

-Az online beíratás a KRÉTA E-Ügyintézés modulján „ Beiratkozás az
Általános Iskolába”felületén keresztül történhet.
2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a szülők részére.
Április 16-án éjfélig van lehetőség ezen a felületen a tanköteles gyermek
beíratására.
KRÉTA e-Ügyintézés moduljába való belépés:
-Érvényes KRÉTA belépéssel (amennyiben a szülőnek van hozzáférése már
iskolás gyermeke okán)
-Kívülről-https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Tekintettel a járvány okozta veszélyhelyzetre, kérjük ez utóbbit válasszák a
Kedves Szülők kérelmük benyújtására.

• A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•A gyermek születési anyakönyvi kivonata
•A szülő és a beíratandó gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
•Amennyiben a gyermek/ szülő életvitel szerűen nem a lakcím kártyán szereplő címen/
címeken él, úgy erről a területi védőnő állít ki igazolást.
•A szülő és a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
•A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
•A gyermek 5 éves státuszvizsgáló lapja (5 éves korban végzett területi védőnői
szűrővizsgálatról és eredményéről)

Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság iskolakezdéssel kapcsolatos
szakértői véleménye.
Kérjük a Kedves Szülőket a fenti dokumentumokat töltsék fel az informatikai felületre.

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok, melyek
honlapunkon (www.kardosiskola.hu) letölthető
formában megtalálhatók
- Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről/a szülői
felügyelet gyakorlásáról (mindkét szülőnek alá kell írni!)
- Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan tantárgy választásáról
- esetlegesen Étkezéssel kapcsolatos nyilatkozat
Nem letölthető:
- Intézményi adatkezelési tájékoztató

Beiratkozással kapcsolatos hatályos jogszabályok és rendeletek:
• A tanköteles tanulók nyilvántartását, a tankötelezettség teljesítésének
figyelemmel kísérését a kormányhivatalok járási hivatalai látják el. A járási
hivatal feladata a mulasztó szülő hatósági kötelezése. A tanköteles korú
gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen szabálysértési eljárás
kezdeményezésére is jogi lehetőség van.
• Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt megilleti a nevelési-oktatási
intézmény szabad megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak,
képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti
meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat
iskolát, kollégiumot. Az intézményválasztás szabadsága azt jelenti, hogy nem
tiltható meg a szülői jelentkezés benyújtása, függetlenül attól, hogy a
köznevelési intézményt a szülő milyen okból és milyen indokkal választotta meg.
A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a
szülő részére írásban közölnie kell a döntését. Az intézmény által hozott döntés
ellen a szülő jogorvoslattal élhet, amelyet a fenntartó bírál el másodfokon.

A 2021/2022-es tanévben induló első
osztályaink
1.a osztály - Sport tagozatos osztály
1.b osztály - Matematika specifikumú osztály
1.c osztály - ”Kis művészek” specifikumú osztály
1.d osztály- Számítástechnika specifikumú osztály
1.e osztály - „Kis környezetvédők” specifikumú osztály
1.f osztály - Matematika specifikumú osztály
1.g osztály - Számítástechnika specifikumú osztály

Készítették:
Gábor Melinda –megbízott intézményvezető
Duleba Éva intézményvezető-helyettes
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