
Tájékoztató a 2020/21-es tanévben induló 7. évfolyamba történő beiratkozásról 

 

A Toldy Gimnázium 7. évfolyamára felvett tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján 

elektronikus úton június 15-19-ig iratkozhat be. 

A beiratkozásra a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alrendszer (KRÉTA) e-Ügyintézés 

felületén van lehetőség a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. 

Az oldal a következő linken érhető el: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

A beiratkozás során a szükséges adatok megadása mellett az alábbi dokumentumokról készült 

másolatok vagy olvasható fotók feltöltése szükséges: 

 a tanuló születési anyakönyvi kivonata, 

 a tanuló általános iskolai bizonyítványának a tanuló adatait tartalmazó nyitólapja, 

valamint az 5. és 6. évfolyam eredményeit és elvégzését igazoló oldalai.  

Ha a szülő vagy a törvényes képviselő valamilyen technikai akadály miatt a fenti 

dokumentumokat, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat nem tudja a KRÉTA rendszerben 

rögzíteni, úgy ezeket az iratokat 2020/21-es tanév első napján is bemutathatja az iskolában. 

A tanuló szülőjének és törvényes képviselőjének lehetősége van az iskolában személyesen is 

lebonyolítani a beiratkozást. A beiratkozás időpontja 2020. június 23, kedd. Ebben az esetben 

kérjük, hogy a személyes beiratkozás szándékát június 19-ig e-mailben jelezze iskolánknak az 

iskolavezetestoldy@yahoo.com e-mail címen. A jelentkezőket – a hosszas várakozást és 

zsúfoltságot elkerülendő – meghatározott időpontokra osztjuk be, a beosztást június 22. délig 

válasz e-mailben közöljük. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes beiratkozás esetén is kizárólag 

azoknak a teendőknek az elintézésére lesz mód, amelyekre az elektronikus felület is lehetőséget 

nyújt. 

A beiratkozást követően a szükséges tankönyveket iskolánk megrendeli a tanulóknak. Fontos 

tudnivaló, hogy csak abban az esetben tudunk tankönyvet igényelni a 7. évfolyamra beiratkozó 

tanuló számára, ha a jelenlegi általános iskolája nem igényelt neki tankönyvet a következő 

tanévre. Amennyiben az általános iskola tankönyv-igénylésében (a KELLO rendszerben) szerepel 

a tanuló neve, úgy a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kezdeményezni kell, hogy – a 

középiskolai tankönyv-igénylés érdekében – az általános iskola haladéktalanul törölje a KELLO 

igénylésből a tanuló nevét. Felhívjuk a figyelmet, hogy az általános iskolából való kiiratkozással 

nem jár automatikusan együtt az iskolai KELLO nyilvántartásból való törlés, ezért azt célszerű 

külön kezdeményezni. 

A tanuló diákigazolvány iránti kérelme benyújtásának módjáról e-mailben külön küldünk 

értesítést. 

2020. június 4. 
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