
BEÍRATÁS! 
 
 

A 2020/2021. tanévre 

 az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatok a 

 Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pörböly 
telephelyére vonatkozóan a következők: 

Tisztelt Szülők! 
 

A beíratásra valamennyi intézmény, így a mi iskolánk is az online lehetőséget javasolja. 
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, 
intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy 
személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben 
bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolnia. Előzetes telefonon egyeztetett 
időpontban lesz lehetősége a beíratást elintézni. 
Ennek időpontja és helyszíne: 

2020. április 28-án lesz 

az iskolában (Pörböly Bajai út 69.) 

telefonszám:  +36 30 686 6709 

                         +36 70 408 6145 

 

 

Az online beiratkozás menete: 

2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között  tehetik meg.   
(Minden gyermek csak egy intézménybe Íratható be!) 

1. Beiratkozási szándék megerősítése 

Amennyiben gyermekét a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Pörböly telephelyére szeretné beíratni, akkor az intézmény felé  a szándék 
megerősítése szükséges: 
A szándék megerősítése itt : 
 

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

Beiratkozás Általános Iskolába- BÁI 
ideiglenes regisztráció (ha már felhasználó, akkor válassza azt) 

Az online felületen  a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után jelöljék meg 
az intézményünket: 

Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pörböly telephely 

Erre a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát: 

 A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat 
(lakcímkártya) 

 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (letölthető) 

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


 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (letölthető) 
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó 
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok 
megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni, kinyomtatni és aláírást 
követően fel tudja tölteni a rendszerbe.  

(A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok 
bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül majd sor.)  

 

 
2. A szándék megerősítése mellett szükséges egy e-mailt küldeni.  

 
Az e-mailnek tartalmaznia kell a gyermek nevét, szülő nevét, a szülők elérhetőségét 
(telefonszám, e-mai cím) Ebben az e-mailben: 
- Kérjük, nyilatkozzon a nemzetiségi német nyelv választásáról! 
- Jelezze a hit- és erkölcstannal kapcsolatban, hogy Református vagy Római katolikus 
hitoktatást választanak-e. 
- Jelezze, hogy a 2020/2021-es tanévben napközit (16 óráig iskolai tartózkodást, tízórai, ebéd, 
uzsonna ellátással) szeretnének gyermekük számára. 
 

Az emailt a következő címre kérjük: 

porbolysuli@gmail.com 

  

 
Minden Pörbölyön állandó lakos tanköteles gyermek 2020. április 28-án automatikusan 
felvételre kerül intézményünkbe.  
 
Amennyiben Ön és gyermeke nem Pörbölyön lakik, de a mi iskolánkba kívánja beíratni a 
gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az általános iskolával! 

A fenti telefonszámon egyeztessen időpontot! 
  

A beíratásra vonatkozó általános tudnivalókat itt érheti el:   

http://bataszeki-altsuli.hu/kdiskola/?file=beiratkozas 
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