
A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a Budafok-Tétényi Baross Gábor 
Általános Iskolába a 2021/2022. tanévre 

 
 
Tisztelt Szülők! 
 

1. Online beiratkozás: 2021. április 10 – 16. 
Az országos járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke beíratását lehetőség 
szerint online módon intézze az alábbiak szerint: 
 

1.1. Kréta-rendszer e-Ügyintézés felülete: https://eugyintezes.e‐kreta.hu/kezdolap 
            Ha A Kréta rendszeren keresztül jelzik beíratási szándékukat, a felületen kitöltött 

adatokon kívül az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni a kérelemhez: 
– A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány  
– A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 
– Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 
– Adatkezelési nyilatkozat 
– Egyéb, a gyermekkel kapcsolatos dokumentum (ha van pl. szakértői vélemény, 

önkormányzati határozat, tartós betegséggel kapcsolatos határozat, stb.) 
 

1.2. E-mailben a baross.beiratkozas@gmail.com címen 
      A levélhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni: 

– Adatlap 
– A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány  
– A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
– Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 
– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 
– Nyilatkozat az etika/hit és erkölcstan oktatásról 
– Nyilatkozat a sajátos helyzetről 
– Adatkezelési nyilatkozat 
– Egyéb, a gyermekkel kapcsolatos dokumentum (ha van pl. szakértői vélemény, 

önkormányzati határozat, tartós betegséggel kapcsolatos határozat, stb.) 
 
Ha a nyilatkozatokat nem tudják kinyomtatni, az iskola portáján előkészítve megtalálható 
valamennyi dokumentum. Otthon kitöltve és lefényképezve csatolható az online kérelmekhez. 
 

2. Személyes ügyintézés: 2021. április 15-16. 
 
Amennyiben az elektronikus úton történő beíratás semmiképpen nem oldható meg, telefonon 
időpontot kell kérni a személyes beíratáshoz. 
Felhívjuk a Szülők figyelmét arra, hogy telefonos egyeztetés nélkül nincs lehetőség személyes 
ügyintézésre! 
 
Időpont egyeztetés: 2021. április 12-től a 06-1-362 4505 telefonszámon, 8 és 16 óra 
között. 
 



3. Amennyiben szülő/törvényes képviselő az intézményünk körzetébe tartozó gyermeket más 
iskolába íratja, kérjük, hogy jelezze: 

3.1. online a baross.beiratkozas@gmail.com címen az „Adatlap más iskolába” 
nyomtatvány kitöltésével és elküldésével, vagy 

3.2. telefonon a 06-1-362 4505 telefonszámon az „Adatlap más iskolába” nyomtatványon 
szereplő adatok bediktálásával. 
  

4. Ha a tankötelessé váló gyermek továbbra is óvodában marad, kérjük, hogy jelezzék a 
baross.beiratkozás@gmail.com címen 2021. április 16-ig. Csatolni kell az alábbiakat: 

- A további óvodai nevelésről szóló határozat, 
- A kitöltött „Adatlap óvodában marad” nyomtatvány. 


