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Tisztelt Szülő / Törvényes Képviselő!  

 

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az 

országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) 

határozata szabályozza. 

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai 

beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak 

meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.Ha az 

elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 

2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor 

kerülhet a körzetes iskolában. 

 

Elektronikus beiratkozás 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beiratkozást a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával. 

Az online jelentkezéseket 2020. április 6. és 2020. április 24. közötti időszakban fogadjuk. 

 

Az e-Ügyintézés modul elérése a KRÉTA-rendszerből 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398 

Beiratkozás az általános iskolába 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106 

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken: 

Telefon:06 30 831 8957 napközben 9:00-15:00 óra közötti időben. 

E-mail:csepelherman@gmail.com 

 

 

 

 

A 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás (AIB) szabályai 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
mailto:csepelherman@gmail.com


 

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes: 

a) Ha a szülő a körzetes iskolát választja, akkor a kötelező felvételt biztosító körzetes 

iskola hivatalból felveszi a gyermeket 2020. április 28-ig. Ezt követően az iskola írásban 

értesíti a gyermeket nevelő szülőt a felvételről.  

b) A kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, 

és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. 

c) Amennyiben a szülő nem a körzetes iskolát választja, akkor 2020. április 24-ig a 

választott intézmény igazgatójának szükséges bejelenteni szándékát elektronikus úton, 

KRÉTÁN keresztül, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen.  

Szándéknyilatkozatának tartalmaznia kell a kötelező felvételt biztosító iskola nevét, pontos 

címét. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 

2020. április 6. – 2020. április 24. között tartja. A szándéknyilatkozat benyújtását követően a 

további teendőkről az iskola tájékoztatja a szülőket. 

A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, 

hogy két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy 

etika óra megszervezését kéri. Hit- és erkölcstan választása esetén a szülőnek arról is 

nyilatkoznia kell, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri. 

 

Intézményünk körzethatárairól itt tájékozódhatnak: 

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/Index

 

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/Index
https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/Index


A keresés általános iskola keresési profil alapján történhet.  

A feladatellátás típusát általános iskolai körzetre szükséges állítani.  

Az intézmény neve vagy OM 035169 azonosítója alapján végez keresést a kereső. 

 

Keresési beállítások: 

- Keresési profil: általános iskola 

- Feladatellátás típusa: általános iskolai körzet 

- Az intézmény neve vagy OM azonosítója:035169 

Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola  

1214 Budapest, Dr. Koncz János tér 1. 

 

 

 

Budapest, 2020.04.02.                                                          Iskolavezetőség 


