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Tárgy: Tájékoztatás középiskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülő(k)!
Kedves leendő Kilencedikesünk!

Először is szeretném megköszönni, hogy iskolánkat választották gyermekük tanulmányainak
folytatásához, és gratulálok a sikeres felvételhez. Az erről szóló határozatot csatoltuk. Jelen
levelemben szeretnék tájékoztatást nyújtani a beiratkozással kapcsolatos tennivalókról.
A kialakult járványügyi helyzet miatt iskolánk az online úton történő beiratkozást részesíti
előnyben, de lehetőség van a személyes beiratkozásra is.

1. Elektronikus beiratkozás
A beiratkozás időpontja: 2020. június 15 - 23.
Az elektronikus úton történő beiratkozás a KRÉTA (Iskolai Alaprendszer) e-Ügyintézés
pontjának használatával történik. A KRÉTA rendszer már az általános iskolából ismerős lehet.
A jelenlegi általános iskola KRÉTA webes (nem telefonos applikáció!) felületére kell
belépni az általános iskolában kapott gondviselői hozzáféréssel (felhasználói név és jelszó). A
további lépésekről, az elektronikus beiratkozás menetéről a honlapunkon közzé tettünk a
Felvételi / Nyolcadikosoknak menü pont alatt egy segédanyagot, illetve videós segítség is
elérhető az alábbi linken.
Videós segédanyag az online beiratkozáshoz:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761905
Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy
gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI)
folyamat segítségével. 2020. június 23-ig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon
küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.
Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az
általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai
KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha
kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes
regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím
adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.
Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt
nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely
és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok
között megkeresi és azonosítja a tanulót.
Amennyiben a rendszer a betöltött/beírt adatok alapján megtalálja a tanulót, a rendszer
fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.
Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a
kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet
jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben
helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú
intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg
gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
A szülő megteheti, hogy a dokumentumokat kinyomtatja, aláírja és az aláírt dokumentumok
másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal
együtt kerülnek át az intézmény felületére.
A beiratkozási kérelemhez az alábbi dokumentumokat (másolat, fénykép) szükséges
csatolni:
- Személyi igazolvány
- Lakcímkártya
- Születési anyakönyvi kivonat
- TAJ kártya
- Általános iskolai bizonyítvány másolata a 8. évfolyam elvégzéséről
- a diákigazolvány igényléséhez, az Okmányiroda által elkészített NEK-adatlap (a
beiratkozást követően későbbi időpontban is benyújtható)
- a mellékelt „Tanulói adatlap”
- a mellékelt „Hozzájáruló nyilatkozat” kitöltve és aláírva
Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az www.ajg.hu honlapon olvasható.
 a rászorultságot igazoló dokumentum másolata (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló
határozat, tartós betegséggel kapcsolatos dokumentum vagy nagycsaládos (MÁK) igazolás);
 az SNI-s és BTMN-s szakértői vélemény másolata, ha jelentkezéskor nem lett benyújtva;
 intézményünkben lehetőség van étkezésre (melynek díja: menza: 100%-os (490.-Ft/nap);
50%-os (245.- Ft/nap). Étkezési szándékát a mellékelt tájékoztatónak megfelelően jelezze.

- az oltási könyv fénymásolata (előtte a házi gyermekorvossal tekintsék át és aktualizálják
az életkorhoz kötött, kötelező védőoltások meglétét, hiány esetén pótolják azt! A
fénymásolatra kérjük, írják rá a gyermek nevét, általános iskolája nevét és címét!).

- egészségügyi és sport tagozatos tanuló egészségügyi alkalmassági kartonja.
A nyomtatvány papírboltokban kapható. A járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. június 23-a
után is benyújtható. A vizsgálatok elvégzése szervezetten történik, iskolánk egyeztet időpontot a
vizsgálatokhoz a Gróf Tisza István Kórházban.
A dokumentumok feltöltése után a BEKÜLDÉS gomb megnyomásával zárul le a folyamat.
Amennyiben a szülő nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az
esetben a középfokú intézmény végzi a nyomtatást, aláírásra a személyes beiratkozáskor
(2020. június 23-án) kerül sor. A személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021-es
tanév első napján is bemutathatja a tanuló.

2. Személyes beiratkozás
A beiratkozás időpontja: 2020. június 23. (kedd) 9.00-12.00 óra
A beiratkozás helye: BSZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági
Szakgimnáziuma, Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. II. emelet
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a tanuló általános iskolai bizonyítványa:
Az általános iskola a tanév befejezésével az általános iskolai bizonyítványok másolatát elektronikus úton
juttatja el az érintett végzős tanulóknak. A bizonyítvány eredeti példányának átadását az általános
iskola megfelelő körültekintéssel szervezi meg, a megfelelő higiéniás és biztonsági körülmények
biztosításával, az időbeni és térbeli távolságok megtartásával, a szükséges kézfertőtlenítő szerek
kihelyezésével.
 a felvételről szóló értesítését;
 oktatási azonosító számát;
 TAJ-kártyáját;
 személyi igazolványát;
 lakcímkártyáját;
- a fenti iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya) fénymásolatát;
- a mellékelt „Tanulói adatlap”-ot
- a mellékelt „Hozzájáruló nyilatkozat”-ot kitöltve, aláírva!;
Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az www.ajg.hu honlapon olvasható.
 a diákigazolvány igényléséhez, az Okmányiroda által elkészített NEK-adatlapot (ez a
beirakozást követően későbbi időpontban is benyújtható;
 a rászorultságot igazoló dokumentumot (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat,
tartós betegséggel kapcsolatos dokumentum vagy nagycsaládos (MÁK) igazolás);
 az SNI-s és BTMN-s szakértői véleményt, ha jelentkezéskor nem lett benyújtva;
 intézményünkben lehetőség van étkezésre (melynek díja: menza: 100%-os (490.-Ft/nap);
50%-os (245.- Ft/nap . Étkezési szándékát a mellékelt tájékoztatónak megfelelően jelezze.

- az oltási könyv fénymásolatát (előtte a házi gyermekorvossal tekintsék át és
aktualizálják az életkorhoz kötött, kötelező védőoltások meglétét, hiány esetén pótolják

azt! A fénymásolatra kérjük, írják rá a gyermek nevét, általános iskolája nevét és címét!).
- egészségügyi alkalmassági karton (csak az egészségügyi és sport tagozatos osztályok
tanulóitól kérjük)
A járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. június 23-a után is benyújtható. A vizsgálatok
elvégzése szervezetten történik, iskolánk egyeztet időpontot a vizsgálatokhoz a Gróf Tisza István
Kórházban.
A kilencedikesek számára szeptember első hetében iskolai sálat, illetve nyakkendőt és
sulipólót rendelünk, amelynek árát (3000 Ft-ot) az első tanítási héten kell behozni. Továbbá
lehetőség van tanulóbiztosítás kötésére, amely nyomtatványát az első tanítási napon kapják
meg a tanulók.
Hagyományosan augusztus végén három napos verébtábort szoktunk a leendő
kilencedikesek részére szervezni. A program megszervezése a járványügyi helyzet
alakulásának függvénye, tájékoztatást a későbbiekben tudunk nyújtani.
Kérdés esetén keresse intézményünket e-mailben, vagy telefonon.

Tisztelettel,
Mihucz Sándorné
tagintézmény-vezető s.k.
Berettyóújfalu, 2020. április 27.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatom, hogy gyermekének a megfelelő tagozatos könyveket – törvényi
kötelezettség okán – 2020. április 30-ig megrendeljük. A tankönyvek listáját iskolánk
honlapján, az ajg.hu honlapcímen megtalálják. A tanulók minden tankönyvüket ingyen kapják
meg a könyvtáron keresztül, de csak használatra. A tankönyvek döntően használt tankönyvek
lesznek. Beiratkozáskor (2020. június 23-án) mindenkinek lehetősége lesz a listából bármelyik,
vagy akár az összes könyv megrendelését lemondani. Kérjük, e-mailben jelezze!
(titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu)
Gáspár Zoltán
tankönyvfelelős

