Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium

Szabó Lőrinc Tagintézménye

4481 Nyíregyháza, Igrice u. 6.
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titkarsag@sostohegyialtisk.hu
42/512 856 vagy +3630 176 6336

Tisztelt Szülők!
A koronavírus okozta veszélyhelyzetben intézményünk beiratkozás rendje is módosul a 2020-2021-es tanévre
a 7/2020 (III. 25.) EMMI határozat iránymutatása alapján.
A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a
következőképpen kell eljárnunk:
a. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába, hanem intézményünkbe
szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését a kötelező
felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével elektronikus úton
(titkarsag@sostohegyialtisk.hu email címen) vagy telefonon (42/512-826) intézményünk
tagintézmény-vezetője 2020. április 24-ig fogadja. A szülők, gondviselők a beiratkozó
gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben:
https://kir.hu/korzet
b. Körzettel nem rendelkező általános iskolaként a jelentkezők részére a beiratkozást
2020. április 6. és április 24. között tartjuk. Az általános iskola a szándéknyilatkozatok
alapján a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel
készítettük el jelen tájékoztatónkat.
c. A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt intézményünk
tagintézményvezetője, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett
gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét
bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb két
héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- és
erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.
Intézményünk, a Szabó Lőrinc Tagintézmény elsődleges eszköze a beiratkozás kapcsán az elektronikus
úton történő lebonyolítás, iskolánk KRÉTA rendszerén keresztül.
Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszerünkhöz már
rendelkezik belépési azonosítóval. Ha nincs belépési jogosultsága, regisztráljon új ideiglenes felhasználóként
az alábbi weboldalon:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
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A felületen történő beiratkozáshoz szeretnénk segítséget nyújtani:
Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:
A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni. A tanuló oktatási
azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált OM (oktatási) azonosítóval.
A választott intézménynél a választott tagozatot legördülő listából szükséges kiválasztani.
Az ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók lépésről-lépésre az alábbi oldalon is olvashatók:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
✓ 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 (1. számú melléklet)
✓ Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2. számú melléklet)

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
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Az űrlap elérhető: 2020. április 6. 0:00-tól – 2020. április 24 12:00

Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:
A *-jelzett
adatmezők
kitöltése
kötelező!

Nyissa le a kék színű sorokat!
1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni. A tanuló
oktatási azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált ún. OM (oktatási) azonosítóval.
2. A választott intézménynél az intézmény neve mező ún. önkitöltő-típusú mező, amely azt jelenti,
hogy a szövegmező kitöltésekor az első három karakter megadásával a program megjeleníti a
rendszerben tárolt, nevében az adott karaktersort tartalmazó intézményeket a keresés megkönnyítése
és meggyorsítása érdekében. A választott tagozatot legördülő listából szükséges kiválasztani.
A Beküldés gomb benyomása után a kérelem automatikusan megérkezik intézményünkhöz, Önnek
nincs további teendője!
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A megjelölt dokumentumok elektronikus csatolása önkéntes, a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt be kell mutatni intézményünkben a személyes megjelenéskor (a 2020/2021-es tanítási
év első napján).
A regisztrációval, ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseket, problémákat, a kötelező felvételt biztosító
(körzetes) általános iskola nevének feltüntetését a titkarsag@sostohegyialtisk.hu e-mail címen vagy a
42/512-856-os telefonszámon jelezzék!
A Szabó Lőrinc tagintézmény valamennyi dolgozója nevében szeretettel várom a beiratkozókat!
Nyíregyháza, 2020. április 04.

1.sz. melléklet

NYILATKOZAT
életvitelszerű ott lakásról1
(A nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Alulírott ................................................................................. (törvényes képviselő neve)
………...…………….……….…………………….. nevű gyermekem (oktatási
azonosítója:……..………...…………….; születési helye, ideje ............................................... ,
……..………...…………….; anyja születési neve................................................................) lakcím adatairól
– az életvitelszerű ott lakás megállapítása céljából – jogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint
nyilatkozom:
I.

állandó lakóhely
Irányítószám:
Helység:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:
Emelet
Ajtó

II.

tartózkodási hely2
Irányítószám:
Helység:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:
Emelet
Ajtó

Kelt: …………………………………………….

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése alapján
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt
biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
2
Kérjük, hogy abban az esetben töltse ki az alábbi mezőket, amennyiben a lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyen lakik életvitelszerűen.
1

(2. sz. melléklet) NYILATKOZAT A FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁRÓL
1) A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot
Alulírott .......................................................................................................................................................
(sz.n: .................................. , szül.: ............................................. an. .................................................... ) és
.....................................................................................................................................................................
(sz.n: ................................... , szül.: ...............................................an. ........................................................ )
....................................................................................................... szám alatti lakosok nyilatkozunk, hogy
kk. ...............................................................................................................................................................
(sz.n: ................................... , szül.: ...............................................an. ........................................................ )
............................................................................................................... szám alatti lakos vonatkozásában
a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk.
……………………………………
aláírás

……………………………………
aláírás

2) Az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot
Alulírott .......................................................................................................................................................
(sz.n: ................................... , szül.: ...............................................an. ........................................................ )
........................................................................................................... szám alatti lakos nyilatkozom, hogy
kk. ...............................................................................................................................................................
(sz.n: ................................... , szül.: ...............................................an. ........................................................ )
............................................................................................................... szám alatti lakos vonatkozásában
a mellékelt dokumentum* alapján szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.
*szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti
anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete
……………………………………
aláírás

……………………………………
aláírás

3) Gyám(ok) a törvényes képviselő(k)
Alulírott .......................................................................................................................................................
(sz.n: .................................. , szül.: ............................................. an. .................................................... ) és
.....................................................................................................................................................................
(sz.n: ................................... , szül.: ...............................................an.......................................................... )
.................................................................................................................................... szám alatti lakos(ok)
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy kk. ...........................................................................................................
(sz.n: ................................... , szül.: ...............................................an. ........................................................ )
............................................................................................................... szám alatti lakos vonatkozásában
a gyámhivatal .......................... számú döntése alapján a törvényes képviseletet én/mi látom/látjuk el.
……………………………………
aláírás

……………………………………
aláírás

