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ONLINE BEIRATKOZÁS 

1. osztályba  
 

Ha egyik gyermeke sem jár még olyan iskolába, ahol a Kréta rendszert 

használják, vagy nincs még Kréta azonosítója, akkor az ezen az oldalon 

lévő lépések Önre nem vonatkoznak. Gördítsen a 2. oldalra és az 1. pont 

segítségével kezdje meg a beiratkozást!  
 

Beiratkozás elindítása Kréta azonosítóval rendelkező szülőknek 

 Lépjen be a rendszerbe a megszokott módon (nem baj, ha gyermeke nem hozzánk jár). 

Kattintson az „e-Ügyintézés” menüpontra. 

 
 A megnyíló ablakban kattintson az „Ügyintézés indítása” menüre 

 

 Kattintson a „Beiratkozás általános iskolába –BÁI” feliratra 

 Pipálja ki a megjelenő ablakban a nyilatkozatot és kattintson az Ok gombra (csak a 

pipa után lesz aktív). Iskolánkban a beiratkozás csak online lehetséges. Április 15-én 

és 16-án 8-16-ig telefonon szívesen állunk rendelkezésükre szükség esetén (06-1-335-

0720). 

 
 

 

 

 Folytassa a beiratkozást a 4. oldal 6-os pontjától kezdve! (Az 1-5. pontot hagyja ki!)  
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1. Beiratkozás elindítása Kréta azonosítóval nem rendelkező szülőknek 

A beiratkozáshoz a Kréta felületet az alábbi linken tudja megnyitni: 

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

 

2. Kattintson a „Beiratkozás általános iskolába –BÁI” feliratra 
 

 
 

3. Pipálja ki a megjelenő ablakban a nyilatkozatot és kattintson az Ok gombra (csak a pipa 

után lesz aktív). Iskolánkban a beiratkozás csak online lehetséges. Április 15-én és 16-án 8-

16-ig telefonon szívesen állunk rendelkezésükre szükség esetén (06-1-335-0720). 

 

 
  

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
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4. Ideiglenes regisztrációt kell készíteni. Ehhez rá kell kattintani a lap közepén lévő feliratra: 

„Ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük, kattintson ide…” és a felugró ablakban be kell 

írnia nevét, email címét, és meg kell adnia egy felhasználónevet és jelszót, ki kell pipálni, hogy 

„Nem vagyok robot” és rá kell kattintani a „REGISZTRÁCIÓ” gombra.  

 

 
 

5. Bejelentkezéshez a létrehozott felhasználónevet és jelszót írja be a felugró ablakba és kat-

tintson a „BEJELENTKEZÉS” gombra 
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6. Válassza ki először a „Beiratkozás típusát”.  

Ha mi vagyunk a körzetes iskolája   Ha nem mi vagyunk a körzetes iskolája 

 

7. Töltse ki a kérelmet (a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező). A „Személyes ada-

tok”, „Lakóhely/Tartózkodási hely adatai”, „Szülő(k)/Törvényes képviselő(k) pontokra min-

denképp rá kell kattintani, mert azokban vannak csillaggal megjelölt kötelezően kitöltendő 

mezők. Az „Óvodai adatok” ugyan nem kötelezőek a rendszerben, de nekünk azt is rögzíteni 

kell a későbbiek során, kérjük, töltse ki ezeket az adatokat is. 

 

„Lakóhely/Tartózkodási hely adatai” 

Ha gyermeke lakcímkártyáján tartózkodási hely is van és életvitelszerűen ott élnek, akkor pi-

pálja be a lehetőséget, hogy ki tudja tölteni az adatokat. Csak a lakcímkártyán szereplő tartóz-

kodási helyet lehet elfogadni. 

 

„Szülő(k)/Törvényes képviselő(k)” 

A gyermek törvényes képviselete szerint kell 1 vagy 2 szülő adatait beírni.  

 Csak 1 szülő adatát kell felvinni, ha  

o az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot vagy 

o a szülői felügyeleti jogok megosztása révén a gyermek tanulmányaival össze-

függő kérdések tekintetében csak egyedül gyakorolja azt  

o ebben az esetben mindenképp fel kell tölteni majd az „Egyedüli felügyeleti jog 

alapját igazoló dokumentum”-ot (pl. bírósági, gyámhatósági határozat) 

 2 szülő adatát kell felvinni, ha 

o a szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot. 

o ehhez rá kell kattintani az „Új szülő/gondviselő rögzítése” gombra 
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A „Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet”-tel kapcsolatos adatok 

egy helyen találhatók.  

 Sajátos nevelési igény 

Ebben a menüpontban kell bejelölni a sajátos nevelési igényt (SNI) és a Beilleszke-

dési, tanulási, magatartási nehézséget (BTMN) 

Ha a szakértői vizsgálat még folyamatban van, kérjük, a „Kérelem indoklása, meg-

jegyzés” rovatban ezt jelölje. A szakértői véleményt az „Egyéb csatolt dokumentu-

mok”-nál töltse fel. 

 Hátrányos helyzet 

Ez egy kötelezően kitöltendő adat. Nyilatkozni kell gyermeke hátrányos helyzetéről 

Alapesetben a nemleges válasz van beállítva, ha ez megfelelő, akkor ezzel nincs több 

dolga.  

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a lakóhelyük szerint 

illetékes jegyzői hivatalban lehet kérvényezni, erről határozattal kell rendelkeznie. 

Amennyiben van ilyen határozata, kérjük, válassza ki a megfelelő pontot. 

 Egyéb különleges helyzet  

Ez a menüpont a körzeten kívüliek számára kiemelten fontos, kérjük a megfelelőt min-

denképp válassza ki.  

 
Ha egyéb ok miatt választja iskolánkat, akkor azt a „Kérelem indokolása, megjegyzés” 

részben tudja közölni. 

 

8. A nyilatkozatok kitöltése a menüpontokra kattintva lehetséges.  

 Az etika és hit- és erkölcstan közötti választás 

Kérjük, töltse ki ezt a részt is. Bár nem kötelező adat, de 2 héten belül a beiratkozás 

után mindenképp nyilatkoznia kell ebben a kérdésben. 

Minden gyermeknek heti egy órában részt kell vennie „Etika” vagy „Hit-és erkölcsan” 

oktatáson. Az Etikát az iskolában dolgozó pedagógusok tartják, a Hit- és erkölcstant a 

felekezetek képviselői ugyanabban az időben. Jelenleg katolikus, evangélikus, refor-

mátus, zsidó és buddhista hittan van iskolánkban a szülői igényeknek megfelelően.  

 Az iskolai távozás módjának engedélyezése 

A menüpont kitöltése nem kötelező, erre van saját nyomtatványunk, melyet a tanév 

megkezdésekor szoktunk kérni. 

 Étkezés igénylése 

A menüpont kitöltése nem kötelező, erre van saját nyomtatványunk legkésőbb a szülői 

értekezlet keretében fogjuk kérni a kitöltését.  
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9. Intézményünk kiválasztása.  

Iskolánk kiválasztásához az Újl vagy újl betűket kell beírni és akkor kiválaszthatóvá válik. 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne az Újlak Utcai iskolát válassza. A mi iskolánk pontos neve 

Újlaki Általános Iskola. Ha a keresésénél rövid u-t vagy 3-nál több, illetve kevesebb betűt 

használnak, nem működik a kereső.  

 

Kérjük, válassza ki a megfelelő tagozatot is.  

 Angol  

emelt óraszámú angol oktatás  

 Olasz  

két tanítási nyelvű oktatás 

 Speciális tagozat 

ezt a lehetőséget csak azok válasszák, akiknél a szakértői véleményben a bizottság az 

Újlaki Általános Iskola speciális tagozatát jelölte ki, vagy a kijelölése ide folyamatban 

van (BNO 70) 

A különböző oktatási formákról honlapjainkon talál bővebb információkat. 

 

10. A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások feltöltése 

Szkennelje be vagy fényképezze le külön-külön az alábbi dokumentumokat, majd a megfelelő 

helyre töltse fel őket: 

 Kötelezően feltöltendő dokumentum: 
o A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány első (lakcímet tartalmazó) ol-

dala 

 Speciális esetben feltöltendő dokumentum 
o Amennyiben nem közösen nevelik gyermeküket a szülők: 

Felügyeleti jog alapját igazoló dokumentum (pl. bírósági határozat) 

o Sajátos nevelési igény/Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség esetén  

Szakértői vélemény 
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11. Kinyomtatható dokumentum elkészítése 

Az „Előnézet” gombra kattintva egy pdf fájlt generál a rendszer. Ellenőrizze le, hogy minden 

rendben van-e. Ha igen, akkor mentse el ezt a fájlt, nyomtassa ki. Aláírva majd az első szülői 

értekezletre kell behozni. Kérjük, készüljön arra, hogy a kérelemhez csatolt igazolvány- és 

igazolás másolatok eredeti példányát is be kell mutatni egy később megadott időpontban. 

Ha a kérelem beküldésével, a dokumentumok feltöltésével gondja lenne, telefonon, emailben 

tudja jelezni nekünk. Postán nem kell feladni semmit.  

 

12. A jelentkezés véglegesítéséhez a „Beküldés” gombra kell kattintani. 

 

A „Piszkozat mentése” gombbal a korábban beírt adatait el tudja menteni és később folytatni 

tudja a beiratkozást. Ha később újra bejelentkezik a rendszerbe az figyelmeztetni fogja, hogy 

van már elmentett kérelme. 

 

 

 


