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Kedves Szülők!
A koronavírus Magyarországon való 
megjelenése miatt a beiratkozással 
kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon 
(http://www.hermantudaskozpont.hu/iskola/be
iratk) és Facebook oldalunkon 
tájékozódhatnak. 

http://www.hermantudaskozpont.hu/iskola/beiratk


2020. március 26-án online, interaktív szülői 
tájékoztatót tartottunk. 

Az online interaktív szülői tájékoztató videó április 
24-ig az alábbi linken megtekinthető.

https://bit.ly/beisk2020

Beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket 2020. 
március 18-tól az alábbi címre 
beiratkozas2020@hermantk.onmicrosoft.com
küldhetik el. 

https://bit.ly/beisk2020
mailto:beiratkozas2020@hermantk.onmicrosoft.com


Beiratkozás, általános információk

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség 
szerint online módon küldje be gyermeke felvételi kérelmét 
az iskolába. 

A felvételi kérelmek benyújtása két szakaszban történik: 
• 2020. április 6. 0:00 órától 2020. április 24 24:00 óráig a 

kérelmeket az alábbi iskolák egyikébe lehet benyújtani: 
• nem állami általános iskola vagy
• állami, de körzettel nem rendelkező általános iskola.

• 2020. április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24:00 óráig az a) 
pontban nem szereplő iskolák egyikébe kell a kérelmet benyújtani: 
• a körzetes iskolába vagy
• egy olyan körzettel rendelkező általános iskolába, amely a gyermekére 

vonatkozóan nem a körzetes iskola.



Beiratkozás a Zuglói Herman Ottó 
Tudásközpont Általános Iskolába

• Iskolánkba a kétszakaszos beiratkozás második szakaszában lehet jelentkezni az e-
kréta felületen. Mind a körzetünkbe, mind nem a körzetünkbe tartozó gyermekek 
szüleit kérjük, hogy regisztráljanak a felületen, s töltsék ki a „Beiratkozás általános 
iskolába” űrlapot.

• Amennyiben gyermeke nem körzetes iskolánkban, beíratási szándékát mindenképp 
jelezze felénk. Ezt az e-kréta felületen tudja megtenni ebben az időszakban, azaz 
2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között.

• Ebben a szakaszban a körzetünkbe tartozó gyermekek jelentkezését is szükséges 
megerősíteni. Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási 
szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges 
adatok megadása után megjelölik az intézményünket, a Zuglói Herman Ottó 
Tudásközpont Általános Iskolát az űrlapon. 



E –Kréta, elektronikus beiratkozás

• E-Kréta

• E –ügyintézés modul

• Kérelmezői ügyintézés

• Beiratkozás általános iskolába BÁI modul

•Ügyintézési modul szülői, kérelmező felület

.



E ügyintézés dokumentumok kitöltése,  
feltöltése

Kérelmezői felület:

• Tanulói és szülői adatok pontos kitöltése a lakcímkártya, 
személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat alapján. 

• A nyilatkozatok, és letöltött dokumentumok pontos 
kitöltése, és csatolása, feltöltése.



Mire van szükség?

•a gyermek lakcímkártyája,

•a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ha 
vagy személyi igazolványa,

•a leendő elsős OM azonosítója

•TAJ szám

•feltölthető dokumentumok



Letölthető dokumentumok

•Az iskola által a honlapon megtalálható egyéb 
dokumentumok

www.hermantudaskozpont.hu
•felvételi kérelem, 
• igazolás a szülői felügyeleti jogról, 
•nyilatkozat az állandó zuglói lakhelyről, 
tartózkodási helyről
•nyilatkozat a hit - és erkölcstan oktatásról



Felvételi eljárás

•körzetes tanulók

• testvérek

•zuglói tanulók

•a jelentkezők száma meghaladja a 
férőhelyek számát, akkor a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően sorsolás 


