GÖDÖLLŐI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
2100 GÖDÖLLŐ Szabadság tér 18.
Tel: 06 28 513 025
E-levél: efai@erkeliskola.hu
Honlap: www.erkeliskola.hu

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7.§-a alapján a
2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja:
2021. április 15. (csütörtök) és 2021. április 16. (péntek).
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online
formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA
rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés
„Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.
A járványügyi szabályok betartása érdekében intézményünkben elektronikus úton lehet
beiratkozni.
Az eredeti iratok bemutatására a 2021/22. tanév első tanítási napján kerül sor.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható,
intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is 2021. április 15-én és 16-án.
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi
helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására egyéni telefonos időpont-egyeztetés után
van lehetőség.

I. Felvétel általános tagozatra
Körzetes tanulók
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános
iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges,
ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt
választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását
online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése
úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az
intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát.
A tanév rendjében meghatározott beiratkozási napok elteltével 2021. április 19-én a kötelező
felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre
kerülnek.
Amennyiben a szülő/törvényes képviselő módosítani kíván a már elektronikusan beküldött
adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben) az intézmény részére a
visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA

felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését,
ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése
alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a
„Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be
tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
Nem körzetes tanulók
A nem a körzetbe tartozó gyerekek felvételéhez a szülői szándéknyilatkozatot benyújtása
szükséges.
Szándéknyilatkozat tartalma:
- Kérem …….. (gyermekem) felvételét a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola normál
tantervű osztályába.
- Tanuló adatai: név, tanulóazonosító (óvoda telefonon megadja), anyja születéskori neve,
születési idő és hely, cím
- Szülő/Gondviselő neve, elérhetősége: cím, email-cím, telefonszám
- Körzetes Általános Iskola neve és címe
- Nyilatkozat az Etika/Hit-és erkölcstan oktatásáról (a nyilatkozat letölthető a honlapunkról)
Szándéknyilatkozat beküldése:
- elektronikusan efai@erkeliskola.hu vagy a Kréta modulján keresztül
- telefonon a 06 30 782 8155 Kolozs Annamária intézményvezető helyettes
A felvételről szóló döntést a körzetes tanulók beiratkozása után, a férőhelyek függvényében
hozzuk meg legkésőbb 2021. április 23-ig. Erről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83.§.
értelmében írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt, valamint az érintett
gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
Amennyiben a szülő/törvényes képviselő módosítani kíván a már elektronikusan beküldött
adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben) az intézmény részére a
visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA
felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését,
ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése
alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a
„Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be
tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
Azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akik nem kerültek felvételre a nem körzetes
általános iskolákba, beíratási szándékuk megerősítése szükséges a körzettel rendelkező
általános iskolába. A megerősítő szándékot elegendő elektronikus módon megtenni az elutasító
döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§
(2) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38.§ (5) bekezdés, illetve 37.§ (2)
bekezdés) értelmében.

II. Felvétel ének tagozatra
Az eljárásrend a honlap nyitóoldalán külön címszó alatt található:
Tájékoztató az „Emelt szintű ének-zenei meghallgatás” módjáról

III. Felvétel logopédiai tagozatra
Kapcsolat:
logopediagodollo@gmail.hu
06 30-782 8183 Urbán Emese intézményvezető helyettes
Felvételhez szükséges: a Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő,
Oktató és Gondozó Tagintézménye javaslata (beszédfogyatékos státusz)
Beiskolázási körzet: Gödöllő
Szándéknyilatkozat tartalma:
- Kérem …….. (gyermekem) felvételét a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola logopédia
tagozatára.
- Tanuló adatai: név, tanulóazonosító (óvoda telefonon megadja), anyja születéskori neve,
születési idő és hely, cím
- Szülő/Gondviselő neve, elérhetősége: cím, email-cím, telefonszám
- Nyilatkozat az Etika/Hit-és erkölcstan oktatásáról (a nyilatkozat letölthető a honlapunkról)
Amennyiben nem adott még le az iskolában szakértői véleményt, akkor elektronikus másolatot
a szakértői véleményről vagy tájékoztatást a vizsgálat jelenlegi állapotáról.
Szándéknyilatkozat beküldése:
- elektronikusan logopediagodollo@gmail.hu vagy a Kréta modulján keresztül,
Beiratkozás április 15. (csütörtök) és 16. (péntek)
A felvételről szóló döntést a körzetes tanulók beiratkozása után, a férőhelyek függvényében
hozzuk meg.
Gödöllő, 2021. március 31.
Tisztelettel,
Géczi Ildikó
intézményvezető

