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Összeállította: Tenkesné Halász Enikő Rita, intézményvezető



Amennyiben van KRÉTA hozzáférése, mert 
van iskolás vagy zeneiskolás gyermeke

Lépjen be a bármelyik KRÉTA naplóba, s válassza a felső sávban az E-
ügyintézést!

Ha még nincs hozzáférése a KRÉTA-hoz, ugorjon az 5. diára! 



Válassza az Ügyintézés indítása fület!



Itt a Beiratkozás/ Beiratkozás általános 
iskolába részt kell választani.

Olvassa el a tájékoztatót, s nyomja meg az OK gombot!
Lépjen tovább a 9. diára! 



Amennyiben még nincs KRÉTA hozzáférése, hozzon létre 
egy ideiglenes fiókot az alábbi 
webhelyen:https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


Kattintson a Beiratkozás általános iskolába részre, 
miután elolvasta a tájékoztatót, kattintson az OK gomra. 
Ekkor megjelenik az alábbi felület:

Kattintson az ideiglenes 
regisztráció létrehozására!



Töltse ki az adatokat! A NÉV-hez a teljes nevét 
adja meg, ez fog minden iraton szerepelni! 

Ha kész, kattintson a 
REGISZTRÁCIÓ-ra.



Ezt követően a megjelenő felületen írja be az előbb 
megadott jelszavát és jelentkezzen be!



A választott intézményhez kezdje el begépelni a 
Templomdombi Iskola nevét, s a megjelenő listából válassza 
ki iskolánkat!Iskolánkban nincs tagozat!



Töltse ki a gyermek adatait a hivatalos 
iratoknak megfelelően!



Az „Igazolványok”-nál a TAJ-számot mindenképpen 
adja meg! (a gyermek TAJ-számát!)



Lakcím adatai – a lakcímkártyán szereplő 
adatokat adja meg.

Ezt csak akkor kell beikszelni, ha nem az 
állandó lakcím van a körzetünkben.



Amennyiben nem az állandó lakcímen lakik ezt X-
elje be, és adja meg a Tartózkodási cím adatait!

Ezt kell be X-elni a Tartózkodási cím 
megadásához!



Szülők, törvényes képviselők – kérem, hogy az 
elérhetőségi adatokat mindenképpen adják meg! Köszönöm!

▪ Mindkét szülő adatait 
legyenek szívesek 
megadni!



Óvodai adatok – értelemszerűen kitöltendő



Sajátos nevelési igény (szakértői vélemény szükséges!)
Az egyéb különleges helyzetet is itt kell jelölni!



A nemzetiségi oktatás nálunk nem 
megvalósítható!

Kérjük, lépjenek tovább a 
„Nyilatkozatok” részre!



Etika/hit- és erkölcstan
Hittan választása esetén meg kell adni az egyház nevét is!

A választás minimum egy tanévre szól, változtatni majd csak 2021. május 20-
án lehet a 2021/22-es tanévre vonatkozóan!



Az iskolai távozás módját egyelőre ne 
töltsék ki, erről majd év elején beszélünk!

▪Lépjenek tovább az étkezés 
igényléséhez!



Iskolánkban kötelező alsó tagozaton az iskolai menzán 
ebédelni! Emellett a két kisétkezés szabadon 
választható.

Ezt mindenképpen jelöljék be!

Ezt válasszák, ha csak ebédet kérnek!

Ezt válasszák, ha az ebéd mellé
tízórait és uzsonnát is kérnek!



Étkezés kezdődátuma: 2020. szeptember 2.



Feltöltendő dokumentumok

Bírósági határozat vagy végzés

A gyermek anyakönyvi kivonatát, 
TAJ kártyáját és lakcímkártyáját le 
kell fényképezni vagy szkennelni, s 
külön-külön feltölteni ide



Egyéb feltöltendő dokumentumok –
honlapunkról letölthetők (összesen 3 darab!)

Pedagógiai Programunk 
elfogadása, nyelvválasztás

Nyilatkozat életvitelszerű 
ott lakásról

Nyilatkozat a gyermek 
törvényes képviseletéről 



Figyelem!

A vészhelyzetre való tekintettel a kérelmet és a kapcsolódó nyilatkozatokat most a 
jelentkezéskor nem kell kinyomtatni, aláírni (kivéve a feltöltendő nyilatkozatokat!) és 
személyesen átadni, ezt csak a tanév kezdetekor kell majd megtenni.

Kérjük, készüljön arra, hogy ekkor a kérelemhez csatolt igazolvány- és igazolás 
másolatok eredeti példányát is be kell majd mutatni!



Amennyiben minden adatot kitöltött és minden 
igazolást, nyilatkozatot feltöltött:



Szeretettel várjuk leendő elsős gyerekeiket!


