Beiratkozás a 2021/2022. tanévre

Hamarosan itt a beiratkozás időszaka, ehhez szeretnénk pontos, használható
tájékoztatást adni Önöknek!

A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskolába a beíratási időszak
2021. április 15. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig

2021. április 16. (péntek)
8.00 órától 19.00 óráig.

Kérjük, elsősorban az online beiratkozást válassza!
Amennyiben gyermeke körzetes (pákozdi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik) a gyermek adatainak megadásával az igazgato@nemeskocsag.hu email címen is jelezheti beiratkozási szándékát, de adminisztrációs szempontból
előnyösebb, ha
az online beiratkozást a KRÉTA E-ügyintézés felületén teszi meg. A felület
elérhető a
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
felületen vagy elnavigálhat a www.nemeskocsag.hu oldalról is.

A felületen kattintson a Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpontra,
majd az OK gombra.

A következő oldalon több tovább haladási lehetősége is van, kérjük, gondosan
válassza ki, milyen módon tud a rendszerbe belépni!

Ha iskolánk KRÉTA rendszeréhez már
van belépési jogosultsága (gondviselői),
válassza ki az iskolánkat, menjen
tovább az iskola KRÉTA oldalára, majd
lépjen be azonosítójával!
Ha nincs még jogosultsága, hozzon
létre egyet ideiglenes regisztrációval,
majd jelentkezzen be a rendszerbe!
Felhasználói nevét, jelszavát jegyezze
meg, amennyiben később is be szeretne
lépni, szüksége lesz rá!

A belépést követően töltse ki az adatokat, ügyelve arra, hogy minden lenyíló
mezőt áttekint!
Válassza ki iskolánkat (Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola)!

Adja meg gyermekeinek adatait!

Figyeljen minden lenyíló mezőre, mert itt is fontos, kitöltésre váró adatokat fog
megtalálni!

Röviden megindokolhatja, miért szeretné, ha gyermeke az
iskolánkba nyerne felvételt. Ez nem kötelező, azonban körzeten
kívüli gyermekek esetében ajánlott!
A csatolandó dokumentumok feltöltése önkéntes, de a tanév első
napján ezeket eredetiben be kell mutatni.

A kérelem kitöltését követően mentse el a kitöltött adatokat
piszkozatként, majd amennyiben mindent helyesen és véglegesen
kitöltött, küldje el a Beküldés gombbal!
Az Előnézetben megtekintheti a kitöltött dokumentumot, melyet
le is tölthet, ki is nyomtathat.
(A beküldés azonnal nem szükséges, ha módosítani szeretne, akkor
ismételt bejelentkezés után megnyithatja a korábban megkezdett
kérelmet, módosíthat rajta, és ezt követően véglegesítheti
jelentkezését.)

Az elküldött jelentkezést követően a 2021/2022-es tanév első napján az
eredeti dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírtan be kell mutatni.

Személyes beiratkozás esetében kérjük, egyeztessen időpontot az
igazgato@nemeskocsag.hu e-mail címen! Jelenlétekor szükséges betartani az
alapvető járványügyi előírásokat, az iskolában egy időpontban egy szülő
tartózkodhat.
Várjuk gyermekét!
Várjuk jelentkezésüket!

Tisztelettel
Molnár Péter
igazgató

