Mit kell tudni a beíratásról?
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles
korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint, illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára.
1. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják
meg:


https://kir.hu/korzet

Online beiratkozás elérhető az E-ügyintézés szülői felületén (BÁI)



2022. április 6. 0:00 – 2022. április 22. 12:00:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az adatok előzetes rögzítése, a beírási folyamat gyorsítása érdekében szükséges. Személyesen így
csak az adategyeztetés és a dokumentumok aláírása történik.

2. A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 7.§-a értelmében a 2022/2023 tanév
általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma, személyes megjelenés az iskolában –
adategyeztetés:



2022. április 21. (csütörtök) 8-19 óra között
2022. április 22. (péntek) 8-19 óra között

Kérjük, hogy az alábbi időpontfoglaló felületen foglaljon időpontot! Regisztráció ITT
A személyes beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:




a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
születési anyakönyvi kivonat
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
TAJ kártya

Fontos:
- A beiratkozáson mindkét szülőnek meg kell jelenni, és a helyszínen szükséges aláírni a
beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat.
- Akadályoztatás esetén az egyik szülő csak meghatalmazással (két tanúval hitelesített) irathatja be a
nebulót. A meghatalmazást beiratkozás helyszínén le kell adni.
- Ha elhunyt az egyik szülő, halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.

- A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a külön élő szülők
közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság
döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a
bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
- Felhívom figyelmüket, hogy 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.

Budapest, 2022.04.01.

Rósa Viktor
Intézményvezető

