
Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő! 

 

Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az 

általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi 

erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. 

Felhívjuk szíves figyelmét a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás 

jellemzőire: 

1. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint online módon küldje 

be gyermeke felvételi kérelmét az iskolába. 

2. A felvételi kérelmek benyújtása két szakaszban történik.  

Az első szakasz 2020. április 24-én lezárult.  

A második szakasz 2020. április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24.00 óráig tart.  

Ebben az időszakban  

- a körzetes iskolába, vagy  

- egy olyan körzettel rendelkező általános iskolába lehet kérelmet benyújtani, amely 

gyermekére vonatkozóan nem a körzetes iskola. 

3. Felhívjuk a figyelmét, hogy a második szakaszban (2020. április 28 – május 15) történő 

beiratkozás során – az Nkt. 50. § (7) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

22. § (2) bekezdése alapján – csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke 

felvételét. 

4. Az emberi erőforrások minisztere által hozott 7/2020. (III.25.) határozata 

alapján Önnek lehetősége van arra, hogy az általános iskolai beiratkozáskor 

bemutatandó dokumentumok, illetve a beadandó nyilatkozatok eredeti példányait 

csupán a 2020/2021. tanév első napján nyújtsa be az általános iskola részére. 

5. Amennyiben lehetősége van megadni a kötelező adatokon kívüli adatokat, illetve el 

tudja küldeni az intézménynek a dokumentumok másolatait, akkor ezáltal hozzájárul az 

intézmény zökkenőmentes beiratkozási adminisztrációjához. Előre is köszönjük, ha a 

dokumentumok másolatait is elküldi! 

Kérem Önöket, hogy a személyes kontaktus elkerülése végett használják az elektronikus 

eszközöket (KRÉTA-E-ÜGYINTÉZÉS, e-mail) a miniszteri határozatban megjelölt 

szándéknyilatkozat benyújtásával!    

Tájékoztatom Önöket, hogy a KRÉTA Tudásbázis oldalon találják meg a beiratkozási folyamat 

részletes leírását, a KRÉTA felületén végzendő részletes teendőket útmutatással. 

Beiratkozás menete szülők részére: 

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

Gyakran ismételt kérdések a szülő oldalról és a válaszok: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913 

 

További kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a 

- 06-1-420-52-69 vagy 06-30-831-89-57-es telefonszámokon 

- e-mailben: csepelherman@gmail.com 
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