
Beiratkozás 2021/2022 

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – fi-

gyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor: 

Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2021. április 15. és 16. napja. 

Az iskolával való kapcsolatfelvételre elsődlegesen az elektronikus megkeresés 

javasolt.  

Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz 

szükséges dokumentumokat honlapunkról tudják letölteni, melyeket 

szíveskedjenek kitöltés és aláírás után a csikisuli.beiratkozas@gmail.com címre 

elküldeni. Ezekkel együtt szükséges a gyermek személyi azonosító okmányának, 

lakcímkártyájának és TAJ kártyájának másolatát is elküldeni. 

 

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő 

aláírásával ellátva kell benyújtani. 

 

A felvételi kérelem benyújtható az KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 

(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA felület haszná-

latához technikai segítség található az alábbi linkre kattintva: 
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106 
https://www.youtube.com/watch?v=qHTwy-h2o6E 

 

Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító 

körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.  

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi 

keresőfelületen találják meg:  https://kir.hu/korzet  

 

Amennyiben a gyermeket nem a körzetes általános iskolába kívánják beíratni, 

(hozzánk), szíveskedjenek a honlapról letölthető „Nyilatkozat másik iskolába 

iratkozásról” című nyomtatványt kitöltve és aláírva a 

csikisuli.beiratkozas@gmail.com címre elküldeni. 

 

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a 

szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi. 

 

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és 

tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A 

tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a 

tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási 

Hivatalnak. 
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A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha 

- menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló tör-

vény alapján befogadott jogállású, 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásá-

ról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózko-

dás jogát Magyarországon gyakorolja, 
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jog-

állású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító en-

gedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél 

igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfe-

lel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, 

továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a ma-

gyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 

álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

 

A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató a 

körzetes intézmények, valamint a Dél- Budai Tankerületi Központ honlapján 

( https://kk.gov.hu/delbuda) egyaránt elérhető és megtekinthető. 

 

A beiratkozáshoz szükséges, honlapunkról letölthető dokumentumok: 
1. Adatlap 

2. Nyilatkozat az iskolaválasztásról 

3. Nyilatkozat a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról  
Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló doku-

mentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, melyet 

szíveskedjenek szintén elküldeni. Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló 

dokumentum a gyámhivatali döntés, melyet mellékelni szükséges. 

Ha az egyik szülő külföldön tartózkodik, de mindketten gyakorolják a szülői felügyeleti jogot 

akkor is szükséges mindkét szülő aláírása. 

4. Hit- és erkölcstan nyilatkozat 

5. Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról 

6. Nyilatkozat pedagógiai szakvéleményről 

7. Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes étkezésről 
Általános iskolában kedvezményt kaphat - amennyiben jogosultak rá - a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő (100 %), a tartós beteg vagy fogyatékos 

tanuló, az a család, ahol három vagy több gyermeket nevelnek, ill. az a tanuló, akinek 

nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy utógondozói ellátásban részesül (50 

%).  

Amennyiben végképp nem lehetséges elektronikusan gyermekük beíratása, 

a fenti dokumentumokat április 12-14-ig átvehetik iskolánk portáján, 

https://kk.gov.hu/kozeppest


melyet kérjük, hogy április 15-én vagy 16-án a beiratkozáskor előre kitöltve 

hozzanak magukkal, így jelentősen meggyorsíthatjuk a beiratkozás mene-

tét.  
Személyes beíratás esetén kérjük, jelezzék előre szándékukat a 0612468016-os 

telefonszámon, április 14-én! 

 

Bruckner László 

intézményvezető 

 


