
Beiratkozási információk a 2019/20-as tanévre vonatkozóan 

Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 

2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 

 

A Hétvezér Általános Iskola körzete: 

Alkotás u, Álmos vezér u, Balassi B u., Botond u, Budai u páros, páratlan oldal 144-től végig, Bulcsú u, 

Csokonai u, Előd u, Fáy A ltp, Fiskális u 37-tól végig páratlan oldal, Fiskális u 44-től páros oldal végéig, 

Gárdonyi G u, Géza u, Gorkij u, Huba u, Huba köz, Kadocsa u, Katona J u, Karinthy F u, Karinthy tér, Kisteleki 

u, Kisfaludy u, Lehel u, Móra F u, Nefelejcs u, Németh L u, Pálóczi H.Á u, Pozsonyi u 1-25-ig, Puskin u, 

Szigligeti u, Taksony u, Tas u, Tolsztoj u, Töhötöm u, Vajda J u, Vértanú u, Zsolt u. 

A beiratkozás lehetséges módjai:  

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:  

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a 

köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján történik a 

beiratkozás. (Iskolánk honlapjáról letölthetőek) 

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:  

A törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-

kreta.hu/kezdolap) keresztül indítja.  

Az e-Ügyintézés felületen ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer 

által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a 

beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok a 

rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.  

A beiratkozás napján, függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja, 

minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, a szükséges dokumentumok és 

nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.  

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.  

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.  

o óvodai szakvélemény  

o szakértői bizottság szakértői véleménye  

o sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye  

- Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. sz. melléklet) – ebben a tekintetben a polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadóak.  

- Nyilatkozat az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan. 


