
A középiskolai beiratkozás fontos tudnivalói! 

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

 

Szeretettel várjuk Önöket gyermekükkel együtt az iskolánkba történő beiratkozás alkalmával! 

 

A beiratkozás ideje: 

 a 9.a képző- és iparművészeti osztály tanulóit és szülőit/törvényes képviselőit június 

22-én kedden 8.00-16.00 között, 

 a 9.b zenész-animációs osztály tanulóit és szülőit/törvényes képviselőit június 23-án 

szerdán 8.00-16.00 között várjuk iskolánkban. 

 

Kérjük, hogy lehetőleg csak egy felnőtt (szülő/törvényes képviselő) kísérje el a beiratkozásra a 

gyermeket! 

Kérjük a beiratkozás napján érvényes járványügyi kormányrendeletek, intézményi előírások 

betartását (pl. a kézfertőtlenítés, maszkhasználat vonatkozásában). Az iskola portáján erről 

tájékoztatást kapnak.  

Kérjük, hogy torlódás esetén legyenek türelemmel, és a másfél méteres ajánlott távolságtartás 

szabályait figyelembe véve szíveskedjenek kivárni a sort!  

 

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tudnak megjelenni a megadott napon, kérjük, hogy 

az iskola hivatalos elérhetőségein jelezzék ezt, hogy megbeszélhessük a teendőket. 

 

A beiratkozás adminisztrációs teendőit megkönnyítheti az előzetes elektronikus beiratkozás, 

amely azonban nem helyettesíti a személyes megjelenést.  

Az előzetes elektronikus regisztrációt az alábbiakban leírt módon intézhetik: 

 

2021. június 15-től megnyílik a KRÉTA Rendszer e-Ügyintézés felületének beiratkozásra 

lehetőséget nyújtó „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) modulja, itt tudják megadni 

gyermekük minden szükséges adatát. Az elektronikus ügyintézésre június 21. hétfő 24 óráig 

van lehetőségük. 

Az adatbeküldés kétféle módon történhet: 

a) Ha gyermekének általános iskolája használja a KRÉTA Rendszert, akkor Ön az általános 

iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával jelentkezzen be az általános iskola 

KRÉTA e-Ügyintézés felületére, majd válassza ki a „Beiratkozás középfokú 

intézménybe” (BKI) ügyet. Ekkor a rendszer betölti a gyermek általános iskolai KRÉTA 

rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet kérünk ellenőrizni és szükség 

esetén módosítani, kiegészíteni. 

b) Amennyiben gyermekének általános iskolája NEM használja a KRÉTA Rendszert, akkor 

a https://eugyintezes.e-kreta.hu felületen ideiglenes regisztrációval lehetséges belépni a 

BKI (Beiratkozás középfokú intézménybe) felületre. Itt töltheti ki a szülő a gyermek 

személyes és lakcímadatait, törvényes képviselőjének adatait, illetve az egyéb, 

beiratkozáshoz szükséges adatokat.  

Mindkét esetben a felületen ki kell választani az intézményt, ahová a gyermek felvételt nyert, 

tehát az Önök esetében a mi iskolánkat. Ezután a rendszer a beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumokat előállítja. Ha van lehetőségük a dokumentumok kinyomtatására, kérjük, hogy 

aláírást követően hozzák magukkal a beiratkozáskor, vagy előzetesen töltsék fel az e-

Ügyintézés BKI felületének „A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, 

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


így azok az adatokkal együtt átkerülnek intézményünk KRÉTA felületére. Amennyiben nincs 

módjuk a dokumentumokat kinyomtatni, beiratkozáskor az iskolában is pótolhatjuk ezt az 

lépést. 

Ha az előzetes elektronikus adatküldés során hibaüzenetet kapnak, kérjük, ellenőrizzék a bevitt 

adatok helyességét. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, vegyék fel iskolánkkal a 

kapcsolatot, hogy az esetleges adateltérést orvosolhassuk. 

 

Személyes megjelenés esetén az alábbi iratokat legyenek szívesek magukkal hozni: 

‒ születési anyakönyvi kivonat, 

‒ általános iskolai bizonyítvány, 

‒ tanulói azonosító kártya, 

‒ TAJ-kártya, 

‒ adóazonosító (ha van), 

‒ 1 db fénykép (igazolványkép méretű), 

‒ diákigazolvány igényléséhez szükséges ún. NEK adatlap, amelyet előzetesen az 

okmányirodában kell kérni. 

 

Amennyiben valamelyik dokumentumot beiratkozáskor még nem tudják magukkal hozni, a 

nyár folyamán ügyeleti napokon (kéthetente szerdán délelőtt) lehet leadni az iskola titkárságán, 

vagy első tanítási napon kell pótlólag behozni. 

 

A beiratkozás alkalmával kerül majd sor a nyelvi szintfelmérő megírására, ennek eredménye 

dönti el, hogy az adott nyelv középhaladó vagy haladó csoportjába kerül-e a gyermek. Kérjük, 

hogy lehetőség szerint annak a nyelvnek a tanulását folytassa tovább a gyermekük, amelyiket 

már általános iskolában is tanulta, mivel kezdő szintű csoportot nem tudunk biztosítani, 

valamint mert a kormány által korábban bevezetett (átmenetileg felfüggesztett) felvételi 

követelménynek – ti. a nyelvvizsgához kötött felsőfokú felvételinek – csak így tudunk 

megfelelni.  

 

A beiratkozás iskolánkban meghatározott rendjéről a kollégiumokat is értesítjük, kérjük, hogy 

aki érdekelt kollégiumi beiratkozásban is, legyen szíves az adott intézménnyel közvetlenül 

egyeztetni az ott szükséges teendőkről. 

 

 

Köszönjük a megértésüket és közreműködésüket! Remélve a szeptemberi zavartalan évkezdést, 

szeretettel várjuk gyermeküket iskolánkba! 

 

 

Szombathely, 2021. június 5.  

 

                                                                                 Tisztelettel: Rápli Róbert 

 igazgató 


