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Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket az 1. osztályos beiratkozással kapcsolatos
tudnivalókról:
A szülők/törvényes képviselők személyesen vagy online módon írathatják be
gyermeküket.
Az online módon történő beiratkozás a KRÉTA e-Ügyintézés modulja
„Beiratkozás az Általános Iskolába” felületén történhet. 2021. április 10-től április
16-án éjfélig van lehetőségük a szülőknek a felületen keresztül beíratni
gyermeküket.
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
-regisztrálni szükséges.
A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet:
2021. április 15-én (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között és 16-án (péntek)8.00 –
18.00 óra között.
A személyes beíratásra csak időpont egyeztetéssel van lehetőség.
A szülők időpont egyeztetés lehetőségével élhetnek az alábbi e-mail címeken,
illetve iskolai telefonszámokon:
Duleba Éva
intézményvezető-helyettes
e-mail címe: ighalso@kardosiskola.hu
telefonos elérhetősége:24/466-905 121. mellék
Albrecht Zoltánné
általános ügyintéző
e-mail címe: taniroda.eva@kardosiskola.hu
telefonos elérhetősége: 24/466-905 110. mellék
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A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata
- A szülő és a beíratandó gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány
- A szülő és a beíratandó 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)
- Kérjük a szülőt beiratkozás alkalmával nyilatkozzon arról, hogy gyermeke etika
vagy hitoktatásban szeretne részt venni.
- Kérjük a szülőt beiratkozás alkalmával nyilatkozzon a felügyeleti jog
gyakorlásáról.
- Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság iskolakezdéssel
kapcsolatos szakértői véleménye.
Kérjük a Kedves Szülőket az iskola honlapján -www.kardosiskola.hutájékozódjanak a 2021/2022-es tanévben induló első osztályokról.
Beíratáskor a sport tagozatot jelölése esetén összesen 3, egyéb specifikum esetén 2
osztályt szükséges megjelölni.
Testnevelés tagozatra alkalmassági vizsga útján kerülhetnek be a gyerekek, melyre
a járvány okozta veszélyhelyzet feloldását követően kerülhet sor.
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket a tanulók osztályba sorolásáról az intézmény
vezetése dönt. Nem minden kérésnek tudunk eleget tenni.
Szigetszentmiklós, 2021. április

Tisztelettel:
Duleba Éva
intézményvezető-helyettes

Gábor Melinda
megbízott intézményvezető
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