Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 2022/2023. tanévre történő beiratkozási útmutatója

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023-as tanév beiratkozása személyes jelenléttel történik,
2022.04.21 - 22-én, reggel 8:00-tól 18:00 óráig.
A személyes jelentkezéshez szükséges dokumentumok:


gyermek nevére kiállított személyi azonosító,



gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,



sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet vagy egyéb különleges helyzetet tanúsító
igazolás

Javasoljuk, hogy a könnyebb és gördülékenyebb adategyeztetés érdekében, a személyes
megjelenés előtt kezdeményezzék online a beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési
felületén.
A beiratkozás folyamatát szeretnénk segíteni az alábbi tájékoztatóval:
online módon: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
időtartam: 2022. április 06 – április 22. 12:00 óra
Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA
rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.
1.

Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!

2.

Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

3.

Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

4.

A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:
1.

Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!

2.

Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!

3.

Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

4.

Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

5.

A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a

listából iskolánkat!
Az alábbi linken segítséget kap a felület használatához:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 2022/2023. tanévre történő beiratkozási útmutatója
Amennyiben a KRÉTA felületen történő előzetes jelentkezésre nincs lehetősége, a beiratkozás
folyamatát könnyíti, ha a szükséges mellékleteket előre kitöltik és email-en elküldik vagy az iskola
portáján leadják.
A mellékleteket az iskola honlapján és facebook oldalán tudják letölteni vagy személyesen az iskola
portáján átvenni.


email címünk: lanchidisk@keszeiskola.hu
beküldési időtartam: 2022. április 06 – április 22. 12:00 óra



Iskola portáján elhelyezett, beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat át lehet venni
2022. április 11. 8:00 órától, majd ezt kitöltve a portára le lehet adni 2021. április 22. 18:00
óráig. Az iskola portája mindennap 8:00-16:00 között van nyitva, tavaszi szünet ideje alatt
(2022. április 14 – 19-ig) az iskola zárva tart.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

