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Szülők/törvényes képviselők tájékoztatása
a beiratkozással kapcsolatos teendőkről
A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2022. JÚNIUS 22. (SZERDA) 8,00 – 12, 00 ÓRA
Helye: Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi János utca 3. aula
A BEIRATKOZÁS MÓDJA:
A beiratkozáskor a személyes megjelenés kötelező, azonban a szülőknek vagy más
törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes,
online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.
ONLINE ADATBEKÜLDÉSI LEHETŐSÉG A BEIRATKOZÁS ELŐTT:
A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek,
hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” folyamat segítségével.
AZ ADATBEKÜLDÉS LEHETSÉGES MÓDJAI:
o Gondviselői jogosultsággal történő belépéssel
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy beiratkozással összefüggő ügyintézés a KRÉTA Szülőknek applikációból nem kezdeményezhető, a beiratkozás
kizárólag a KRÉTA rendszer web-es felületéről indítható!
A szülő vagy más törvényes képviselő az általános iskolában kapott gondviselői azonosítójával és jelszavával tud bejelentkezni az általános iskola KRÉTA
rendszerének e-Ügyintézés felületére.
Az „Ügyintézés indítása” menüpont „Beiratkozás középfokú intézménybe –
BKI” ügyet választva a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA
rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyeket a szülő vagy más
törvényes képviselő le tud ellenőrizni, és szükség esetén módosíthatja, kiegészítheti azokat.
o Ideiglenes regisztráció segítségével
A szülő vagy más törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen
(https://eugyintezes.e-kreta.hu/) a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI”
ügy kiválasztását követően ideiglenes regisztráció segítségével tud belépni a
beiratkozás felületére.
A TANULÓ AZONOSÍTÁSA
Mindkét fenti esetben a szülő vagy más törvényes képviselő a felületen ki tudja választani az intézményünket. A középfokú intézménybe történő beiratkozás felületén a
megadott oktatási azonosító, név, születési hely és idő alapján a szoftver megkeresi a
kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerében a tanulót. (A tanuló oktatási azonosítója a diákigazolványon szereplő 7-essel kezdődő 11 számjegyből álló azonosító.)

Amennyiben a rendszer megtalálja a tanulót, akkor fogadja a szülő vagy más törvényes képviselő által beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.
Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő 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 vagy más törvényes
képviselő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására.
Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő az adatokat helyesen adta meg, de
a rendszer továbbra is az adatok pontosítására vonatkozó figyelemfelhívó üzenetet jelenít meg, akkor kérjük, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel.
A szülők vagy más törvényes képviselők csak akkor tudják az intézménybe beíratni a
gyermeküket, ha a gyermek felvételt nyert!
DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSI LEHETŐSÉGE
A szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az elektronikus ügyintézés során a rendszer által létrehozott dokumentumokat kinyomtassák,
és az aláírt dokumentumok másolatát feltöltsék a beiratkozás felület „A beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, amely másolatok az adatokkal
együtt átkerülnek a középfokú intézmény felületére.
A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az elektronikus ügyintézés során
generált dokumentumok eredeti, aláírt példányát – amennyiben ki tudták nyomtatni – a
szülők vagy más törvényes képviselők magukkal tudják hozni a középfokú intézménybe és itt le tudják adni.
A beiratkozással kapcsolatos egyéb teendők az alábbi linken érhetőek el:
 https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
 Tudásbázis:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=177
61123
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!
 az e-Ügyintézés felületéről, vagy a honlapunkról letölthető BKI adatlap űrlap kitöltve a hivatalos okmányok alapján, a Házirend űrlap és a Törvényes képviselő nyilatkozata űrlap;
 fénymásolat az alábbi okmányokról:
 személyazonosító igazolvány;
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 oktatási azonosító kártya;
 hatósági bizonyítvány (TAJ kártya).
 a honlapunkról letölthető a Tanuló személyes adatainak megadása;
 Azok a tanulók, akik különleges elbánásra jogosultak csatolják az ezt igazoló
dokumentum másolatát (jegyzői, szakértői határozat).
 az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt kérjük
bemutatni, leadni;

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
 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 2022.
június 15-e után a honlapunkon (https://www.fonyodmkg.com/). A tankönyveket 2022.
08.31-én 8,00-12,00 óra között lehet átvenni az iskolában.
 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 2500 Ft,
amit a beireatkozáskor kérünk befizetni.
 Az iskola Házirendjének megismerése, elérhetősége:
https://www.fonyodmkg.com/dokumentumok
Kollégiumi beiratkozásra helyben (a gimnáziumban) lesz lehetőség.
Iskolalátogatási igazolást kérésre kiállítunk, amit helyben átadunk, vagy emailben továbbítunk. Tanulóbiztosítás tanévkezdéskor köthető.
További sikeres tanulmányokat kívánunk!
Fonyód, 2022. június 8.
Szilasi Gábor
intézményvezető sk.

