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BEIRATKOZÁS
A 2020/21-es tanévben iskolánkba többféle módon történhet a beiratkozás:
1. elektronikus beiratkozás útján 2020. június 15 - június 18. között a következő
módon:
a) Ha a szülő RENDELKEZIK általános iskolai KRÉTA-gondviselői azonosítóval és jelszóval,
bejelentkezik az általános iskola e-ügyintézés felületre, és a »Beiratkozás középfokú intézménybe”
(BKI) fülön keresztül 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) Amennyiben a szülő NEM RENDELKEZIK KRÉTA-gondviselői azonosítóval és jelszóval, az eÜgyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával
belép a Beiratkozás Középfokú Intézménybe (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:
Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium (027401).
Az e-ügyintézés felületén beírt adatok alapján a szoftver megkeresi és azonosítja a tanulót.
Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a
nyomtatványokat. Ezeket a szülő aláírva, az általános iskolai bizonyítvánnyal együtt az intézmény
portáján 2020.06.19-én 12 óráig leadhatja.
Amennyiben a rendszer nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján, akkor
üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, a szülő vegye fel a kapcsolatot intézményünkkel.
2. személyesen történő beiratkozás –szülő/gondviselő kíséretében
A beíratás napján lehetőség van a személyes beiratkozásra a járványügyi helyzetben érvényes
előírások betartásával. Ennek megfelelően kérjük, hogy a szülő / tanuló az általunk levélben kiküldött
időtartamban érkezzen.
A helyszínen be kell mutatni az intézmény által kért dokumentumok eredeti példányát:


az általános iskolai bizonyítványát,



a diákigazolvány igényléséhez az Okmányiroda által kiadott „Nemzeti Egységes Kártyarendszer
– Adatlap” szükséges (az okmányirodai fényképezéshez: születési anyakönyvi kivonat és
lakcímkártya vagy egyéb érvényes személyi azonosító- (személyi igazolvány, útlevél – kell).

3. amennyiben a fent említett módokon a beiratkozás nem megoldható
Gimnáziumunk lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő az
elektronikus beiratkozás lehetőségével, illetve a személyes beiratkozás lehetőségével nem él, akkor a
személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján, illetve az ismerkedési napon
(2020.08.27.) is bemutathatja.
ISMERKEDÉSI NAP
Új diákjaink részére ismerkedési napot tartunk 2020. augusztus 27-én, csütörtökön 9 órakor a
gimnáziumban, ahova minden diákot szeretettel várunk. Ezen a napon lehet átvenni a tankönyveket
is, melyek a 2020/2021-es tanévben mindenki számára ingyenesek.

Sok sikert kívánunk a gimnáziumi évekhez és jó pihenést a nyárra!

