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Tárgy: Értesítés beiratkozásról

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév beiratkozáshoz
 A tanulók a tankönyveket térítésmentesen kapják az iskola könyvtárából kölcsönzéssel.
Aki saját tulajdonú könyvet szeretne vásárolni, ezt önállóan szükséges intéznie a
http://webshop.kello.hu/ felületen. A 9. osztály tankönyveinek listáját megtalálják 2020.
június 15-e után a honlapunkon (www.matyas-fonyod.hu).
 Az iskola Házirendjének megismerése, elérhetősége: http://www.matyasfonyod.hu/alapdokumentumok.html
 Azok a tanulók, akik különleges elbánásra jogosultak csatolják az ezt igazoló dokumentum
másolatát (jegyzői, szakértői határozat).
 A beiratkozás módja:
 elsődlegesen az e-Ügyintézési felületen keresztül a KRÉTA rendszerben 2020.
június 15-től;
 mód van arra is, hogy a szükséges dokumentumokat email-ben juttassák el az
intézménybe (titkarsag@liveedu.matyas-fonyod.hu );
 amennyiben elektronikusan nem megoldható a beiratkozáshoz szükséges okmányok beadása, akkor 2020. június 22. (hétfő) 8.00-11.00 óra között az intézmény gazdasági irodájában személyesen is benyújthatóak ezek a dokumentumok.
 A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
 diákigazolvány igényléshez szükséges:
 1 db adatlap, a lakhely szerinti okmányiroda által kiadott, ami tartalmazza
a digitálisan készült fényképét, személyes adatait, aláírását. Fontos, hogy az
okmányirodában személyes irataival jelenjen meg a fényképezésre a beiratkozás előtt!
 a csatolt BKI adatlap űrlap kitöltve a hivatalos okmányok alapján;
 a csatolt Házirend űrlap;
 a csatolt Törvényes képviselő nyilatkozata űrlap;
 fénymásolat az alábbi okmányokról:
 személyazonosító igazolvány;
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 oktatási azonosító kártya;
 hatósági bizonyítvány (TAJ kártya).
 az általános iskolai bizonyítványt szeptemberben, a tanévkezdéskor kérjük legkésőbb leadni;

 Az e-Ügyintézési felületen keresztül a KRÉTA rendszerben történő beiratkozás módja:
 Határidő: 2020. június 21. (vasárnap) 24,00 óra
 A SZÜLŐ TEENDŐI
 Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
 A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA
rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet szülő
ellenőriz, és ha kívánja módosíthatja, kiegészítheti azokat.
 A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.ekreta.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 megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. A szülőnek nem kötelező ezeket kinyomtatni, mert az iskola erről gondoskodni fog, de azt utólag, a tanévkezdéskor alá kell majd írnia.
 Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok
alapján a rendszer, akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve,
hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahova a
gyermeke felvételt nyert.
 A beiratkozással kapcsolatos egyéb teendők az alábbi linken érhetőek el:
 Belépés a felületre:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
 Tudásbázis:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=177
60533
Kollégiumi beiratkozásról a kollégiumban lehet érdeklődni: 85/560-188.
Iskolalátogatási igazolást kérésre kiállítunk, amit emailben továbbítunk. Tanulóbiztosítás
tanévkezdéskor köthető.
Iskolánkban az iskolai ünnepélyek öltözéke:
 fehér blúz/ing az iskola emblémájával ellátott sállal/nyakkendővel,
 fekete szoknya/nadrág,
 az iskolai egyenruha tartozéka a sál/nyakkendő, ennek költsége 2000 Ft,
amit szeptemberben, a tanévkezdéskor kérünk befizetni.
További sikeres tanulmányokat kívánunk!
Fonyód, 2020. június 3.
Szilasi Gábor
intézményvezető sk.

