
az emberi erőforrások minisztere 

7/2020. (III. 25) EMMI határoazta 

a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai 

beiratkozásról 

…. 

2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai 

beiratkozások során a következőképpen kell eljárni: 

a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné 

gyermekét beíratatni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező 

felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, 

elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az 

általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-

val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le. 

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írják be a körzetes iskola nevét és címét. 

b) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a 

beiratkozást 2020. április 6 – április 24. között tartja. Az általános iskola az a) 

alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet 

által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a 

beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt, haladéktalanul 

tájékoztatja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével 

bonyolítják le. 

c) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 

2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az 

érintett gyermek kötelező felvéelét biiztosító általános iskoal vezetőjét, továbbá a 

tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. 

d) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból 

felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett 

jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a 

gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 

2020/2021. tanítási év első napján kerül sor. 

e) Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége 

teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint 

hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet 

által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a 

beiratkozások irdőpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul 

tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem 

tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről 

írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező 

felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét 

bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. 



Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az iskolánkba történő beiratkozás a KRÉTA rendszeren 

keresztül történik. A rendszer a jelenlegi helyzet miatt jelenleg még nem elérhető. 

Megnyitásakor a honlapon felhívást teszünk közzé. 

A KRÉTA rendszerbe óvodai szakvéleményt már nem kell feltölteni. 

Kérem, hogy azok a körzetes tanulóink, akik másik iskolába kérik felvételüket, hozzánk ne 

nyújtsanak be jelentkezést a KRÉTÁ-n keresztül. Másik iskolába történő felvételről kérem, 

hogy az alábbi elérhetőségen tájékoztassák az iskolánkat: igazgato@korosikettannyelvu.hu 
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