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Tisztelt Szülők, Kedves Tanulónk!
Értesítem Önöket, hogy gyermekük - általános iskolai tanulmányainak sikeres befejezése
után - beiratkozhat iskolánkba.
A járványügyi vészhelyzetre való tekintettel a beiratkozási protokollt a következők szerint
alakítottuk ki:
A szülői tájékoztató értekezletünket online fogjuk megtartani.
2020. május 27-én a honlapon helyezzük el a belépéshez szükséges linket, és
tájékoztatót. Az értekezlet 17:00-kor kezdődik.
Az idegen nyelvi és a matematika szintfelmérőkre csak szeptemberben kerül sor.

Az online beiratkozás időpontja 2020. június 15-21-ig.
Kérjük, hogy a beiratkozást lehetőség szerint önállóan, az E-Kréta felületen intézzék.
(Ehhez részletes tájékoztató anyagot mellékeltünk, amelyet honlapunkon is megtalál.)
Ha a beiratkozással mégis probléma vagy bizonytalanság merül fel, úgy kérem, írjanak a
beatrix@kozmafa.sulinet.hu e-mail címre, vagy
hívják a 3696-011/134-es melléket 9,00 – 14,00 óra között.
Amennyiben az online beiratkozást nem tudták megoldani, úgy
2020. június 23. 8,00-12,00 óráig lehetőségük van személyesen is beiratkozni, a 005-ös
irodában.
A KRÉTA felületén történő online beiratkozás indítása:
Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy
gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe (BKI)
folyamat segítségével.
Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
A. , Amennyiben kapott az általános iskolában gondviselői hozzáférést a KRÉTA
naplóhoz: Ebben az esetben a szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával
és jelszavával bejelentkezik az általános iskolai e-Ügyintézés felületére. (nem a
telefonos applikációval!)

Így a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes
adatai a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti
azokat.
Amennyiben a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA
rendszerben, úgy az alábbi link bemásolásával elindíthatja az online beiratkozást.

https://eugyintezes.e-kreta.hu
Az online beiratkozáshoz, a kérelemhez az alábbi dokumentumokat (másolat, fénykép)
szükséges feltölteni:
Amennyiben a *-gal jelölt anyagokat a rendszer SABLON dokumentumai között nem
találja, úgy kérem, nézze iskolánk honlapját, vagy írjon e-mailt)












Személyi igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat
Lakcímkártya;
TAJ kártya;
Általános iskolai bizonyítvány másolata (a befejezett 8. évfolyamról)
7. osztályban megkapott oltásról szóló igazolást, vagy az oltási könyv erről szóló
oldalát;
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviselőről;*
Nyilatkozat adatkezelésről;*
Nyilatkozat fényképek nyilvánosságra hozataláról;*
Ha korábban nem vett részt iskolánkban orvosi alkalmassági vizsgálaton, akkor a
mellékelt kitöltött, aláírt nyilatkozat;
Amennyiben a gyermek SNI-s, vagy BTM-es, úgy szakértői vélemény, illetve a
gondviselő által írt felmentési kérvény;
Amennyiben fennáll, akkor a hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos
helyzet (HHH) megállapításáról szóló határozat.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy amennyiben nem személyesen intézi a
beiratkozást, úgy kérem, hogy az eredeti dokumentumokat a gyermek az iskolakezdés
első napjára hozza magával.
1. Diákigazolvány
Igénylését az okmányirodában kell majd kezdeményezni a járvány megszűnése
után. A NEK azonosítót tartalmazó adatlapját a lakcímkártyával együtt. a nyár
folyamán a beatrix@kozmafa.sulinet e-mail címre tudja elküldeni, vagy
iskolakezdéskor a Tanulmányi irodában (005-ös szoba) kell bemutatni.
A szükséges adatlap bármely okmányirodában beszerezhető. Igényléshez születési
anyakönyvi kivonat, vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi
igazolvány, útlevél) és lakcímkártya bemutatása szükséges.
Az elkészült diákigazolványokat az Oktatási Hivatal az iskolába küldi ki.
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben az iskolánkba történő beiratkozást követően
nem rendelkezik a gyermek diákigazolvánnyal, vagy az általános iskola által kiadott
diákigazolványt helyettesítő érvényes igazolással, úgy azt e-mailen jelezni
szíveskedjenek felénk. A beiratkozást követően a beérkezett kérelmekre
intézményünk elkészíti a 60 napra szóló hivatalos QR kóddal ellátott diákigazolványt
helyettesítő igazolást, melyet aláírva, lepecsételve megküldünk e-mail címére.

2. Amennyiben igénybe kívánja venni az iskolai étkezést, 2020. augusztus 25-26-án
(8,00-16,00 óra között) lehetősége van a szeptember havi ebéd befizetésére. A
vészhelyzetre való tekintettel kérjük, kísérje figyelemmel a www.eszgsz.hu és a
www.kozmafa.hu honlapot az esetleges változásokról, az aktuális napidíjról és a
befizetendő napok számáról, vagy írjon e-mailt kozmaebed@gmail.com -ra
Az étkezési díj befizetéséhez szükséges a fenti honlapról az „Étkezés” menüpont alatt
található
„SZÁNDÉKNYILATKOZAT
és
IGÉNYLŐLAP
intézményi
közétkeztetésre”, valamint az „ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT” c.
nyomtatványok kitöltése. Amennyiben kedvezményes étkezést kíván igénybe venni,
úgy kérem, hogy ugyanitt a „8. melléklet NYILATKOZAT—ot” is töltse le, illetve
töltse ki, majd az ebédbefizetés napjára hozza magával a kedvezményt igazoló
dokumentummal együtt.
3. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy iskolánkban lehetőség van Kozmás egyenpóló
rendelésére, melynek részleteiről a diákok szeptemberben kapnak tájékoztatást.
4. Iskolánkban a tankönyveket ingyenesen kapja, melyet egységesen a tanulók részére
megrendeljük, így Önnek ezzel semmilyen teendője nincs.
5. Idén a helyzetre való tekintettel Gólyatábort nem szervezünk a nyáron. A szeptemberi
– októberi időszakban az iskolai gólyahéttel és más gólyaprogramokkal kárpótoljuk
majd a kilencedikeseket.
6. Saját kollégiummal nem rendelkezünk, de az alábbiakkal kapcsolatban vagyunk.
Amennyiben kollégiumi elhelyezést igényelnek, kérjük, hogy személyesen vegyék
fel valamelyikükkel a kapcsolatot.





Pannónia Középiskolás Kollégium
Váci Mihály Kollégium
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Tel.: 6067-350; 6067-353
Tel.: 6067-300
Tel.: 6067-105
Tel.: 237 1900

A sikeres elhelyezkedés tényéről kérjük, tájékoztatni szíveskedjen iskolánk Tanulmányi
Osztályát.
Budapest, 2020. április 24.
Üdvözlettel

Borbola Erika
tagintézményvezető

