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Az online beiratkozás 2020. június 15. és június 22. között a KRÉTA webes felületén 

keresztül lehetséges. (A mobil applikáció a beiratkozásra nem használható!)  

Ha a szülő rendelkezett gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA naplóhoz, akkor ezzel a 

belépéssel az  e-ügyintézés menüpontra kattintva a megjelenő oldalon a Beiratkozás középfokú 

intézménybe (BKI) pontot kell kiválasztania. A megjelenő adatokat ellenőrizni kell, ha 

szükséges javítani, és a hiányzó adatokat beírni! 

Ha a szülő nem rendelkezik gondviselői KRÉTA kóddal, akkor az iskola honlapján keresztül 

is elérhető a beiratkozó modul a honlap bal oladlán található e-ügyintézés menüpontra kattintva, 

a megjelenő oldalon a Beiratkozás középfokú intézménybe (BKI) pontot kell kiválasztani, majd 

a megjelenő adatlapot ki kell tölteni!  

A BKI menüpont használatában segítséget nyújt a mellékelt tájékoztató dokumentum 

(BKI_Szülői tájékoztató). 

A KRÉTA felületen történő beiratkozáskor az adatlap adatainak ellenőrzése illetve kitöltése 

után mellékletként csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 

- Az általános iskolától megkapott digitális bizonyítványt 

- NEK azonosítót pdf vagy kép formátumban (ha már sikerült az okmányirodán 

készíttetni) 

Az online beiratkozás esetén az adatok egyeztetéséhez személyes megjelenésre is szükség lesz. 

Erre 2020. június 15-től június 22-ig illetve augusztus 24-től augusztus 25-ig 8:00 óra és 

16:00 óra között van lehetőség az iskola titkárságán. 

Az adategyeztetéshez szükséges dokumentumok: 

- Az általános iskolától megkapott digitális bizonyítvány kinyomtatva (vagy a 

bizonyítvány, ha megkapta a tanuló) 

- A tanuló személyi igazolványa és lakcímkártyája  

- A tanuló Taj kártyája és 

- A tanuló adóazonosítója (ha van) 

- Születési anyakönyvi kivonata eredeti és fénymásolt formában 

- Oltási könyvének az oltások meglété igazoló oladának fénymásolata 

- Egészségügyi nyilatkozat (melyet a felvételi értesítő levélben küldtünk) 

Tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy lehetőség van személyes beiratkozásra is 2020. június 

15 és június 22. között az iskolatitkárságon. A személyes beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumok megegyeznek az adategyeztetéskor bemutatandó dokumentumokkal.  

 

A tanévkezdéssel kapcsolatos további teendőkről az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. 

Budapest, 2020. június 5. 

Fencz György Sándorné 

intézményvezető 


