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Bőcs, 2019/20.               1929 Bőcs az első népiskolai program!                90 éve a jövőd itt kezdődik! 

 

Tisztelt szülők! 

A 2020 - 2021 es tanév első osztályos tanulók beíratásának alkalmával az önök és munkatársaim 

egészségvédelmének érdekében kérem, hogy az alábbi szabályokat tartsák be!  

A kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi ideje, 2020  április 28 – tól tart 2020 május 15 ig. Ez idő alatt 

állunk a beiratkozást teljesíteni szándékozó szülők, gondviselők szolgálatára.  

A tanulói beiratkozást, 2 (kettő) módon tehetik meg az érintettek.  

1, Az elektronikus naplón keresztül, KRÉTA: 

- Kréta kóddal rendelkezők: 

              Kréta rendszerbe történő belépés után az e-ügyintézési felületen az ügyintézés indítása  

  fülön kijelöli a BEIRATKOZÁS ÁLT. ISK. 

         a felugró ablak minden aktuális rublikáját kitöltve és a szükséges iratok feltöltése után tud      

         gyermeket beiratni az iskolába 

 

- Kréta kóddal nem rendelkezők: 

o Google keresőbe be kell írni; Kréta ügyintézés. A megjelenő felület jobb felső sarkában 

megjelenik, BEJELENTKEZÉS. Itt az útmutató szerint készít egy ideiglenes regisztrációt  

o A regisztrálás után ezekkel az adatokkal az ügyintéző felületen kijelöli a BEIRATKOZÁS 

ÁLT. ISK.  

2, Személyesen az iskolában, hivatali munkaidőn belül,  

- Hétfő - péntek napokon, 08.00. – 16. 00 óra között! 

- A beíratást végző kolléga, Fodor Imréné iskolatitkár. 

- A beíratást segítő kollégák, Marczis Fanni, Mayerné Pocsai Emese, Rajdos Attiláné. 

- A Művészeti iskolai képzésbe történő beiratkozást, Rajdos Attiláné végzi. 

- A beíratás ügyintézésének maximált ideje, 15 perc. 

- Ezért kérem, hogy a beíratáshoz a szükséges dokumentumokat, lehetőleg előre elkészítve adják át az 

ügyintéző kollégának. 

- A beíratás ideje alatt, az irodában csak az ügyintéző és egy szülő, gondviselő tartózkodhat! 

- A beíratást megelőző várakozást az iskola előtt lehet megtenni, egymástól legalább 2m távolság 

megtartásával. 

- Az intézménybe történő belépést követően önök a portás segítségével, kötelező kézfertőtlenítésen esnek 

át. 

- Kérem önöket, hogy lehetőleg szájmaszkban és gumikesztyűben jelenjenek meg. A biztonságot tudjuk 

növelni, ha mindenki hoz magával egy tollat is. 

- Ha egy – két dokumentum hiányzik, azt 2020 szeptember 01-ig pótolhatják! 

Bőcs 2020 04 27. 

        Lipták Zsolt 

        igazgató 
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