Tisztelt Szülő, Törvényes képviselő!
Örömmel üdvözöljük Önöket és gyermeküket iskolánkba történő beiratkozásuk alkalmából!
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre
történő általános iskolai beiratkozás során személyes és online úton is lehetőség van beíratni a
tanköteles korba lépő gyermekét.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára
2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer
felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap .
Amennyiben bizonytalan azt illetően, hogy melyik általános iskola körzetéhez tartozik, a
körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig
van nyitva.
Fontos! Ha az elektronikus beiratkozási adatlapon találnak „megjegyzés” rovatot,
mindenképpen írják le, hogy melyik osztályba kérik gyermekük felvételét!
Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy
teheti meg, hogy jelzi ( titkarsag@aranybatta.hu ) az adott intézmény részére a visszavonási
vagy adatmódosítási szándékát.
Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.
Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI
felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és
az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba
állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke
jelentkezését egy másik iskolába.
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.
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.
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok
bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.
A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által
szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi

veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a
következőképpen alakul iskolánkban:
Erre abban az esetben van lehetőség, ha az online beíratás nem lehetséges.
Ebben az esetben a törvényes képviselők iskolánk portáján átveszik az összeállított
adatlapcsomagot, otthon kényelmesen kitöltik, majd április 15-16-án a dokumentum
másolatokkal együtt (ld. alább) leadják.
Az adatlap csomag az alábbiakat tartalmazza: Beiratkozási adatlap, Nyilatkozat a gyermek
törvényes képviseletéről, Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról, Nyilatkozat Etika / Hit-és
erkölcstan (=hittan) választásról, Nyilatkozat étkezés igénybevételéről, Védőnői adatlap (ehhez
kérjük mellékelni az Eredeti 5 éves ORVOSI státusz vizsgálati adatlapot), Nyilatkozat étkezés
igényléséről. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a törvényes képviseletről szóló nyilatkozat
önkéntes.
Hogy hibátlanul rögzíthessük és ellenőrizhessük gyermekük adatait kérjük, hogy az alábbi
dokumentumok fénymásolatát csatolják az adatlapcsomag mellé:
A beírtatni kívánt gyermek
✓ Oktatási azonosítója: ez egy 11 számjegyből álló számsor. A beiratkozási adatlapon a
gyermek neve alatti sorba ezt a számot kérjük beírni.
✓ A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány) másolata
✓ Lakcímkártyájának másolata (a diákigazolvány igényléshez nélkülözhetetlen az ezen
szereplő cím hibátlan rögzítése)
✓ TAJ kártyájának másolata
✓ Születési anyakönyvi kivonatának másolata (néha egy-egy ékezet elírása, lemaradt
második utónév, stb. miatt nem sikerül diákigazolványt rendelni, ezért ez az alapja az
adminisztrációnak)
✓ Adóazonosító jel fénymásolat (kiemelkedő tanulmányi és/vagy sporteredményeket
felmutató diákjainkat elismerésre terjesztjük fel, ehhez szükséges az adóazonosító jel
ismerete)
✓ SNI vagy BTMN fennállása esetén a részletes Szakértői véleményt
Tökéletes megoldás, ha minden kártya dokumentumot egy lapra fénymásolnak!
Iskolánk 1.a osztálya, az emelt óraszámú ének-zene osztály városi szintű beiskolázási
körzettel rendelkezik. Leendő osztályfőnöke Kocsis Tünde lesz.
Iskolánk 1.b osztálya emelt óraszámú informatika osztály körzetes osztály. Leendő
osztályfőnöke Farkasné Balogh Tímea Andrea lesz.

A Diákigazolvány igénylésről:
Tekintettel a veszélyhelyzetre és a Kormányablakok módosult ügyintézési rendjére a
diákigazolvány igénylés folyamatát szeptemberre halasztjuk.
Önök indítják majd el a Kormányablakban – de előtte a most az érvényben lévő rend szerint
időpontot kell foglalniuk az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon). Legyen majd Önökkel a
gyermek személyi igazolványa, születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája! Az ott kapott
ún. NEK adatlapokat az osztályfőnökök fogják Önöktől begyűjteni a szeptemberi szülői
értekezleten, és az igazolványt az iskola igényli meg gyermekük számára.
Az elkészült diákigazolványokat az iskolába hozza a posta, ahol az osztályfőnökök kiosztják a
gyerekeknek.
Minderről részletesebben szeptemberben tájékoztatjuk Önöket.
Az étkezés igényléssel kapcsolatos adatlapot itt elérhetővé tesszük, de ezen túlmenően
minden ügyintézés a szülő feladata a Városi Családsegítő-és Gondozási Központ-Gazdasági
Szervezetével (2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.)
Mindannyian arra törekszünk, hogy a beiratkozást gördülékenyebbé tegyük még annak ellenére
is, hogy meglehetősen sok adatlapot kell kitölteni és a helyzet is sajátos.
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem
rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba
jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig
döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során (vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül) Önnek
nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan (=hittan) 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.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a
gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
Természetesen iskolánk fenntartója, az Érdi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes
iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével
kapcsolatos kérdések esetén.
Bízunk benne, hogy tájékoztatónk segítséget nyújt Önöknek gyermekük általános iskolába való
beíratásához!
Százhalombatta, 2021. március 31.
dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető sk.

