Segédlet az elektronikus beiratkozáshoz
Tisztelt Szülők!
A 2020/21-es tanévre a leendő középiskolások beiratkozása elektronikusan is indítható.
Fontos azonban tudni, hogy a beiratkozáshoz szükséges adatok online beküldése esetén is
KÖTELEZŐ A SZEMÉLYES MEGJELENÉS a beiratkozás napján 2020. június 22.-én az
intézményben. Az online ügyintézés lerövidítheti az ügyintézési időt, DE NEM
HELYETTESÍTI a személyes megjelenést. Erre az alkalomra kérjük, hozza magával a
beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát és a gyermek általános iskolai
bizonyítványát. Az online beiratkozásra az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik
a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába. Ennek
határideje: 2020. június 19.
Ha szeretnék gyermeküket online felületen keresztül beíratni intézményünkbe, akkor az
alábbiakat kell tenniük:

1.

A beiratkozás a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalról indítható.

2.

Válasszák a Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI menüpontot.

3.

A felugró ablakba ne írjanak semmit, válasszák az Új, ideiglenes felhasználó opciót! Kérjük,
hogy itt semmiképpen ne válasszanak intézményt!

4. Az ekkor megjelenő ablakban az adatokat (név, email cím, felhasználónév és jelszó)
értelemszerűen töltsék ki, majd kattintsanak a Regisztráció gombra.

5.

A következő oldalon az előbb megadott felhasználónévvel és jelszóval jelentkezzenek be
az oldalra.

6.

Ekkor megjelenik Önök előtt a beiratkozásra szolgáló felület.
SZEMÉLYES ADATOK:
-

Kérjük, hogy a gyerekek hivatalos okmányai alapján töltsék ki, fontos, hogy azzal
mindenben egyezzen. Például ha a gyermek születési helye Budapest VIII. –ként
szerepel az okmányaiban, akkor ide is írják be a kerületet!

-

Az oktatási azonosítót a diákigazolványon, félévi bizonyítványon találják!

LAKCÍM ADATAI:
-

A lakcímkártya alapján kérjük kitölteni!

-

Ha a gyermek szokásos tartózkodási helye nem egyezik meg a lakcímkártyán található
címmel, akkor az alul található pipát kérjük kivenni, és a tartózkodási helyre
vonatkozó adatokat a megjelenő felületen megadni!

SZÜLŐK, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK:
-

Kérjük, hogy ügyeljenek az adatok pontos megadására!

-

Kérjük, hogy az édesanya és az édesapa adatait ne keverjék!(Sokan járnak el úgy,
hogy az édesapát jelölik meg gondviselőként, de az édesanya mobilszámát vagy email
címét adják meg hozzá, mert napközben ő az elérhető. Ez később a rendszerben a
felhasználó azonosításakor problémát okozhat.)

-

Ha szeretnék mindkét szülő adatait rögzíteni, erre lehetőségük van az Új
szülő/gondviselő gomb segítségével.

-

Kérjük, hogy mindenképpen töltsék ki a Rokonsági fok mezőt is!

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY, HÁTRÁNYOS VAGY EGYÉB KÜLÖNLEGES
HELYZET
-

Ebben a menüpontban van lehetőségük jelezni, ha gyermekük sajátos nevelési
igényű,

hátrányos

helyzetű,

ha

beilleszkedési,

tanulási,

magatartási

nehézségekkel küzd.
-

Ha kitöltenek ebben a menüpontban valamit, akkor kérjük, hogy a megfelelő felületen
csatolják a vonatkozó szakértői véleményt, határozatot.

ÉTKEZÉS RENDELÉSE:
-

Kérjük, ide ne írjanak semmit, a mezőket hagyják üresen!

VÁLASZTOTT INTÉZMÉNY:
-

Intézmény neve: Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

-

OM azonosító: A rendszer automatikusan kitölti, ha kiválasztották az iskolát.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:
-

A csatolandó dokumentumokat lehetőség szerint szkenneljék, de ha erre nincs
lehetőségük, le is fényképezhetik. Ebben az esetben azonban különösen figyeljenek
arra, hogy a dokumentum minden adata olvasható legyen!

-

A fájlokat mentsék le számítógépükre.

-

Kattintsanak a Dokumentumok csatolása gombra.

Kötelezően csatolandó dokumentumok:
-

A gyermek személyi igazolványa, TAJ kártyája, lakcímkártyája, adókártyája, oktatási
azonosító száma

-

A gyermek születési anyakönyvi kivonata

Szükség esetén csatolandó dokumentumok:

7.

-

Szakértői vélemények (SNI, BTMN, ha van)

-

Határozatok (Hátrányos helyzet, ha van)

Ha az összes szükséges adatot felvitték és ellenőrizték, az elektronikus beiratkozás
lezárásaként kattintsanak a Beküldés gombra!

8.

A továbbiakban a kezdőlapról (eugyintezes.e-kreta.hu) indított bejelentkezés után a
Folyamatban lévő ügyek menüpontban tudják figyelemmel kísérni az ügyintézés
állapotát.

Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy az online ügyintézés nem helyettesíti a
személyes megjelenést a beiratkozás napján!
Szeretettel várjuk leendő középiskolásainkat!

