
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról 

a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumba 

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre 

történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is 

lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. 

 

BEIRATKOZÁS ONLINE MÓDON 

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 

2021. április 10. – 2021. április 16. 

 Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online 

formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a 

KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.  

 Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án 

éjfélig van nyitva. 

 BÁI folyamatának gyakorlati bemutatását az alábbi linken érhető el: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007918 

 Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt 

úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon vagy e-mailben) intézményünk részére a 

visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. 

 Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok 

bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. 

 

BEIRATKOZÁS SZEMÉLYESEN 

Személyesen történő beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16. 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által 

szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én 8-19 óráig és 16-án  

8-18 óráig, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú 

betartása mellett. 

 



Ez a következőképpen alakul iskolánkban: 

 A személyes beiratkozás a titkárságon történik telefonon előre egyeztetett időpontban. 

Az időpont egyeztetésére 2021. április 14-ig hétköznap 8-16 óra között van lehetőség 

a +36-1/410-8503-es telefonszámon. 

 A beíratáson a tanköteles gyermek és az őt beírató egyik szülője vehet részt. Nekik 

kötelező szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Az épületbe való belépéskor 

testhőmérsékletet kell mérni és kézfertőtlenítést kell alkalmazni. 

 Akik a beiratkozásra várnak, és még nem kerültek sorra, azoknak az iskola előterében 

kell várakozniuk. 

 

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító; 

 a gyermek TAJ kártyája; 

 a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvodából/védőnőtől); 

 a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája; 

 a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya); 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: 

 regisztrációs igazolás, vagy 

 tartózkodási kártya, vagy 

 állandó tartózkodási kártya 

 diákigazolvány igényléséhez az okmányiroda által kiadott NEK azonosítót tartalmazó 

igazolás. 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat a helyszínen kapják meg, vagy előre kitöltve is 

beadható. 

A dokumentumok elérhetősége: 

https://magyar-kinai.hu/index.php/felvetel/felvetel-1-evfolyamra 

 

DÖNTÉS A GYERMEK FELVÉTELÉRŐL 

Az intézmény vezetője írásban küld értesítést a döntésről. 

 

Budapest, 2021.04.09. 

 

Erdélyi Zsuzsanna sk. 
intézményvezető 


