
ADATLAP  

AZ ELSŐ OSZTÁLYOS GYERMEKEK BEIRATKOZÁSÁHOZ A 2020/2021-ES TANÉVRE 

 

A mellékelt tájékoztató levélben megjelölt módon, lehetőség szerint online intézzék a 

beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet itt találnak meg: 

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

Amennyiben Önök nem tudják megoldani online módon a beiratkozást úgy intézményünk 

lehetőséget biztosít személyes megjelenéssel történő beiratkozásra is, de kizárólag ELŐRE 

EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, az alábbi napokon: április 15-17. napközben 9-15 óra között. Az 

időpontot a 0625-273-017-es telefonszámon szíveskedjenek egyeztetni! 

A szülőktől még az alábbi adatokra, információkra van még szükség: 

(Kérjük, töltsék ki a táblázatot, vagy jelöljék karikázással a megfelelő választ!) 

GYERMEKEM NEVE:  SZÜLŐ TELEFONSZÁMA: 
 

SZÜLŐ E-MAIL CÍME:  

1.Hit- és erkölcstan választása: Kérem 
jelölje, hogy gyermeke Etika, vagy 
Hittan tantárgyat választ a 2020/2021-
es tanévre! (Amennyiben a hittant 
választják, kérem jelöljék azt is, hogy 
melyik egyház hittanoktatását 
választják!) 

 
 
 
ETIKA 

 
HITTAN 
a, római katolikus 
b, református 
c, baptista 
d, egyéb:……………………… 

2.Kérem ,válasszon, hogy 
iskolaotthonos, vagy normál délelőttös 
osztályba kéri gyermekének beíratását! 
(A normál délelőttös osztályban nem 
kötelező a délutáni bent tartózkodás és 
az étkezés sem! Az iskolaotthon 
esetében az étkezés igénybevétele 
kötelező!) 

 
ISKOLAOTTHONOS 
OSZTÁLY 
 
(iskolában tartózkodás 
naponta 8-16 óráig) 
(Felker Sándor + 1 tanító 
irányításával) 

 
NORMÁL DÉLELŐTTÖS 
OSZTÁLY NAPKÖZI 
LEHETŐSÉGÉVEL  
 
(iskolában tartózkodás 
naponta kb. 8-16-ig) 
(Fleck Andrea tanító 
irányításával) 

3.Amennyibben normál délelőttös 
osztályba kérte gyermekét, úgy kérem 
nyilatkozzon, hogy gyermekének 
szüksége van-e étkezésre, ill. napközire! 
(Aki a 2. kérdésnél az iskolaotthont 
választotta, az kérem, itt ne jelöljön 
semmit!) 

 
GYERMEKEMNEK 
IGÉNYLEM AZ ÉTKEZÉST 

 
GYERMEKEMNEK 
IGÉNYLEM A NAPKÖZIT 

4. Szükség van még az alábbi 
dokumentumokra! (Ezeket a 
dokumentumokat, kérjük ezzel az 
adatlappal együtt juttassák el az 
iskolába!) 

a, GYERMEK 
LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK 
MÁSOLATA 
 
b, GYERMEK TAJ 
KÁRTYÁJÁNAK MÁSOLATA 
 

 
 
 
 
 

 

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


c, GYERMEK SZAKÉRTŐI 
VÉLEMÉNYÉNEK 
MÁSOLATA (amennyiben 
rendelkezik ilyennel 
gyermeke) 

5.Gyermekemet a körzet szerinti 
Pusztaszabolcsi József Attila Általános 
Iskolába irattam be! 

 
 
IGEN 

 
 
NEM  
 
(Figyelem! Csak az jelölje, 
aki nem a körzet szerinti 
pusztaszabolcsi iskolába 
iratta gyermekét! 

 

Végül, kérjük írjon néhány mondatos jellemzést gyermekéről (erősségei, Miben ügyes, vagy 

kiemelkedő?, stb.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

KÉREM SZÍVESKEDJENEK A BEIRATKOZÁST, A KITÖLTÖTT ADATLAPOT ÉS GYERMEKEIK 

FÉNYMÁSOLT DOKUMENTUMAIT LEGKÉSŐBB 2020. ÁPRILIS 17. (PÉNTEKIG) HOZZÁNK 

ELJUTTATNI!  

(AKINEK A FÉNYMÁSOLÁS GONDOT OKOZ, AZ GYERMEKÉNEK A DOKUMENTUMAIT 

SZKENNELVE IS ELKÜLDHETI A jaaiskola@gmail.com CÍMRE IS, VAGY SZEMÉLYES 

BEIRATKOZÁS ESETÉN ISKOLÁNKBAN LEFÉNYMÁSOLJUK!) 

KÉRJÜK, A GYERMEK OM-AZONOSÍTÓ SZÁMÁT FELTÉTLENÜL HOZZÁK MAGUKKAL! 

 

PUSZTASZABOLCS, 2020. április 6. 

 

 

 

Gódi Katalin 

igazgató 

mailto:jaaiskola@gmail.com

