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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSÁHOZ
2022/2023-AS TANÉV
Kedves Szülők!
Köszönjük megtisztelő bizalmukat, hogy gyermekük nevelését iskolánkra bízták. A
felvételhez gratulálunk!
A beiratkozással kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:
Az általános iskolai beiratkozást elektronikusan tehetik meg az e-KRÉTA rendszer
segítségével. Az eljárás menetéről az alábbi link ad tájékoztatást:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok feltöltésének időpontja:
2022. április 6. 0:00 – 22. 12:00.
A beiratkozáshoz regisztrálni szükséges az eugyintezes.e-kreta.hu oldalon.
Készítsék ki az alábbi dokumentumokat:

A gyermek személyigazolványa, TAJ kártyája, adókártyája, anyakönyvi kivonata.
Kérjük a felületre beírt adatok teljesen egyezzenek meg a dokumentumokon szereplő
adatokkal.

Ha van szakértői vélemény a különleges bánásmód igényéről vagy a hátrányos
helyzetről.
Kérjük, figyeljenek a feladatellátási hely pontos kiválasztására (Arany János téri
feladatellátási hely), és a tagozat/osztály megjelölésére. A felvételi határozatban
megjelölt osztályba (k/m/n) írják be gyermeküket!
Az iskolából távozás időpontját még nem kötelező megadni, hiszen ezt még pontosan
nem tudják. Ha másképpen nem tudnak továbblépni, kérjük a 16.30 órai távozási
dátumot írják be!
Jelölniük kell, hogy etika vagy hittan-erkölcstan tantárgyat szeretnének kérni.
Amennyiben a Hittan tantárgyat választják, lehetőségük van felekezetet megjelölni.
Amennyiben azt szeretnék, hogy gyermekük a görög katolikus vagy római katolikus hit–
és erkölcstan oktatáson vegyen részt, a „Magyar Katolikus Egyház”-at jelöljék meg és a
„Kérelem indokolása, megjegyzés” rovatban pontosítsák, melyik legyen az.
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A személyes beiratkozás során történik az eredeti dokumentumok bemutatása,
melynek időpontja:
2022. április 21-22-én, 730 – 1630-ig az iskola titkárságán.
Kérjük, hogy az online adatfeltöltést a személyes megjelenés előtt legyenek
szívesek megtenni a gyorsabb ügyintézés érdekében.
Ha bármilyen probléma lépne fel a beiratkozás során, kérjük, jelezzék az
arany.titkarsag@arany-alt.unideb.hu e-mail címen.
Az étkezés megrendelése egyénileg a https://udmenza.unideb.hu internetes felületen
történik 2022 augusztusában, melynek pontos időpontjáról később küldünk
tájékoztatást.
Az elsős szülői értekezlet időpontja: 2022. május 23., hétfő 17 00.

Debrecen, 2022. április 12.

Kovács Andrea és Lajtos Ágnes sk.
intézményvezető-helyettesek
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