
 
 

Tisztelt Szülők! 

Az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozata alapján a 2020/2021-es 

tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás folyamata az alábbiakra módosult. 

A beiratkozásnak két szakasza van. 

1. szakasz: április 6-24. Ebben az időszakban azokba az iskolákba lehet beíratni a 

gyermekeket, melyen nem állami fenntartásúak (pl. magán iskolák, egyházi iskolák). 

Ennek a szakasznak az elbírálása április 25.-27. között zajlik. Az intézmények értesíti a 

szülőket/gondviselőket a döntésről. 

2. szakasz: április 28-május 15. Ebben az időszakban az állami fenntartású iskolákba 

lehet beíratni a gyermekeket. (a Horváth István Általános Iskolára ez a szakasz 

vonatkozik.) 

 Minden állami fenntartású, körzetes iskola felviszi a Kréta rendszerébe 

azokat a tanulókat, akik lakóhely szerint az iskola körzetébe tartoznak. 

Azok a szülők/gondviselők akik, a lakóhely (állandó lakcím) szerinti 

körzetes iskolába szeretnék beíratni a gyermeküket azoknak ebben az 

évben csak megerősíteni kell a beiratkozási szándékukat. Ezt meg lehet 

tenni a Kréta1 rendszerben, gondviselői hozzáférés igénylése 2után. A 

megerősítés történhet email formájában is, ebben az esetben a 

beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről. Ha erre 

nincs lehetőség, akkor telefonos időpont egyeztetés után személyesen is 

meg lehet erősíteni a beiratkozási szándékot. Ebben az esetben az 

ügyintézés az iskolában fog történni.  

A lakóhely szerinti körzetes iskolákba beíratott tanulók 

automatikusan felvételt nyernek. 

                                                             
1 A beiratkozásról részletes útmutatót találhat iskolánk honlapján. petfurdoiskola.hu oldalon a szülőknek opciót 
kiválasztva legördül egy ablak. Ezen az ablakon a „Minden, amit a beiratkozáshoz tudni kell” szövegre 
kattintson rá. 
2 A gondviselői kód generálásához szükség van a gyermek oktatási azonosítójára. Ez egy 11 számjegyű 7-essel 
kezdődő számsor. Ha Önnek nincs meg ez a szám, kérje el az óvodától, mert a regisztrációhoz elengedhetetlen. 



 
 

 a szülőknek/gondviselőknek ebben az időszakban lehetőségük van a 

lakóhely szerinti körzetes iskola helyett egy másik, szabadon választott 

állami iskolába kérni a gyermekük felvételét. Ebben az esetben nyújtsa be 

kérelmét ahhoz az iskolához, amelyikbe be szeretné íratni a gyermekét.  

Ennek a szakasznak az elbírálása május 16.-21. között zajlik. A döntésről 

az iskola kiértesíti a szülőt/gondviselőt. 

 Amennyiben pétfürdői tartózkodási hellyel (ideiglenes lakcím) 

rendelkezik a gyermek, ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé 

gyermekének beiratkozási kérelmét. A beiratkozási kérelemhez a 

tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében az e-

Ügyintézés felületén elegendő a Lakcím adatainál megjelölni a 

nyilatkozati szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely 

adatait megadni. A dokumentum eredeti, aláírt példányát a 2020/2021. 

tanév első tanítási napján kell leadni az iskolában.  Amennyiben nem 

sikerül elektronikusan jelentkezni, kérjük, jelezze problémáját telefonon 

vagy email-ben. 

Fontos, hogy kérelmet kizárólag egyetlen iskolába lehet benyújtani!  

Ha a beiratkozás ügyintézése személyes úton fog történni, akkor kérjük, az alábbi 

dokumentumokat feltétlenül hozza magával! 

 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 

 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 

 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

Az egyéb szükséges dokumentumok (pl. születési anyakönyvi kivonta, Kréta ügyintézés 

esetében a fenti igazolványok) bemutatása a helyzetre való tekintettel csak szeptember 1-én lesz 

esedékes. 

 


