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Tárgy: Beiskolázási tájékoztatás 

Beiskolázási tájékoztatás 

 2020-21 

Tisztelt Szülők!  

Szeretettel köszöntöm Önöket! 

Köszönöm Lipótné Horák Valériának és Somogyiné Zeke Tünde óvodavezetőknek 
hogy segítették a tájékoztató okmány eljuttatását Önökhöz. Nagyon sajnálom, hogy a 
járványügyi helyzet miatt elmaradt a szülői értekezlet!  

Nagyon örülök, hogy ha csak írásban is, de lehetőségem van pár szóval bemutatni 
Önöknek intézményünket, a Bábolnai Általános Iskolát. A Bábolnai Általános Iskola nagy 
múltú köznevelési intézmény. Iskolánk az Önök kijelölt körzeti iskolája. Természetesen Önök 
élhetnek a szabad iskolaválasztás lehetőségével az általános iskolai beiratkozáskor. Az iskolánk 
beiskolázási körzetében lakó gyermekek, elsőbbséget élveznek a beiratkozáskor. Iskolánk 
felvételi körzetéhez tartozik a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Banai Bóbita Óvoda. 

Intézményünk, a 2020-21-es tanévben, a Bábolnai székhely intézményben két első 
osztályos tanulócsoport, Banán pedig 1 első osztályos tanulócsoport indítását tervezi. 
Bábolnán egy hagyományos oktatási rendszerűt és egy iskolaotthonost (egész napos oktatási 
rendszerű csoportot). Amennyiben, Önök közül nem igénylik az iskolaotthonos oktatást, akkor 
két hagyományos (napközis ellátást biztosító) osztályt indítunk szeptemberben. (Iskolaotthonos 
csoport min. 17 fő esetén indulhat).  A tervezett tanulócsoportok, osztályok 17-20 fővel 
indulnának, ami lehetővé teszi a személyre szabott, differenciált oktatást, nevelést. 

Az Általános Iskolai Beiratkozás, kormányhivatali, egységes eljárásrend szerint történik. 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 45. § értelmében: „(2) A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.” Minden gyermek 
köteles tankötelezettségét teljesíteni, a tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. A 
tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A tanköteles korba lépő- azaz a 2014. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermeket a 
szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes vagy 
választott iskola első évfolyamára.1 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek (a csatolt Nyilatkozat című word 
dokumentum kitöltéséhez): 

1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

2. az iskolába lépéshez szükséges, a fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet 
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye 
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság véleménye 

3. tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) 

 
1 Nkt. 45. § (2): …A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be 
a felmentést engedélyező szervhez.  
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Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: 
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya 

(maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves 
érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; 
EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes). 

4. Nyilatkozat az életvitel szerű lakcímről. Ez a nyilatkozat csak akkor tehető, ha a 
gyermek lakcíme hatósági igazolvánnyal nem igazolható, ill. az igazolt lakcím nem 
azonos az életvitelszerű lakcímmel.  

5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (PTK 2013.évi V.törvény 
XVIII fejezet-a szülői felügyelet gyakorlása-előírásai az irányadók, 3. sz.melléklet) 

6. A tanköteles korba lépő gyermekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az 
illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. 

A járványügyi helyzetre tekintettel nem a hagyományos eljárásrend szerint történik a 
beiratkozás.  

BEIRATKOZÁS MENETE 

Tisztelt Szülők! 

Az emberi erőforrások miniszterének 7/2020.(III.25.) EMMI határozatának megfelelően 
a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról: 

1. Iskolánk 2020.április 28-ig veszi fel a tanulókat. (A beiratkozáskor szükséges papírok 
utólagos bemutatására, aláírásukra 2020. szeptemberben, az első tanítási napon lesz 
lehetőségük. ) 

2. Beiratkozni elektronikus úton, az e-Kréta rendszerben tudnak.  
Elérhetősége: https://eugyintezes.e-kreta.hu  
Mielőtt belépnek a felületre, kérem Önöket, hogy olvassák el a mellékelt útmutatót: – „ 
eKréta beiratkozási tájékoztató szülőknek”- kérem Önöket, hogy olvassák el. 
A beiratkozásnál a banai óvodások, a Bábolnai Általános Iskola (031895) székhely 
(Bábolna, Toldi Miklós utca 24.) vagy Banai feladatellátási hely közül választhatnak.  
Az e-Kréta felületen a jelentkezéseket 2020.április 06-24-ig tudjuk fogadni. Kérem 
Önöket, hogy amennyiben lehetséges, a felületen 2020. április 15-ig iratkozzanak be, az 
esetleges hibákat még javítani tudjuk. (Az elektronikus jelentkezéskor készítsék elő a 
következő dokumentumokat: gyermeke lakcímkártyája; óvodai szakvélemény; 
határozat gyermekvédelmi kedvezményről; SNI-BTMN szakértői vélemény…) 

3. A levélhez csatoltunk egy Word dokumentumot-Nyilatkozat címmel.  
Kérem szépen, hogy töltsék ki és küldjék el számunkra a babolnaisk@gmail.com 
levelezési címre. 2020. április 15-ig. A beiratkozáshoz ez is szükséges számunkra. 

4. A felvételi döntésről, a felvételi eljárás végén írásbeli határozatot is fognak 
kapni.(Ennek az időpontját még nem tudjuk.) 

Kedves Szülők! Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 
 Telefon: +36 34 369220; Fax: +36 34 568154 

 E-mail: babolnaisk@gmail.com 
Bábolna, 2020.03.30. 

Tisztelettel: Bajcsainé Hajagos Ildikó 
 intézményvezető 
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MELLÉKLET 
eKRÉTA BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK 

Beiratkozás általános iskolába-eKréta tájékoztató felület: 
Link: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106 
Képernyőképek az oldalról: 
1. 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 
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6. 

 

Videó:https://youtu.be/qHTwy-h2o6E 

 

  



6 
 

 

A felület elérhetősége, ahol be tudnak iratkozni: 

https://eugyintezes.e-kreta.hu 

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

 

 


