
A 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 

rendje 

Az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.25.) EMMI határozata alapján. 

 

1. Beiratkozás menete a kötelező felvételt biztosító álltalános iskola esetén (tehát a 

Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI) 

 
Beiratkozási időszak: 2020.április 06- 2020. április 24 között 

Beiratkozás módja: 

 

Általános tanrendű osztályba 

KRÉTA rendszeren keresztül: tájékoztató a www.fuzfosuli.hu, elektronikus 

beiratkozás általános iskolába menüpont alatt. 

Személyesen, abban az esetben, ha elektronikusan semmiképen sem 

megoldható: A www.fuzfosuli.hu oldalon közzétett táblázatban, időpontfoglalás 

alapján. 

Sportiskolai osztályba: 

KRÉTA rendszeren keresztül: tájékoztató a www.fuzfosuli.hu, elektronikus 

beiratkozás általános iskolába menüpont alatt. A felvételi kérelem indoklásában a 

sportiskolai osztály megjelölésével. 

Személyesen, abban az esetben, ha elektronikusan semmiképen sem 

megoldható: A www.fuzfosuli.hu oldalon közzétett táblázatban, időpontfoglalás 

alapján. 

 

Beiratkozás menete:  

 Elektronikus úton a KRÉTA rendszerben 2020. április 06 és 2020. április 24 között 

 Személyesen előzetes időpontegyeztetés után 2020. április 23-án 

 A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020.április 28-ig hivatalból felveszi 

azonon gyermekeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más 

általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A 

beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első 

napján kerül sor. 

Értesítés módja: írásban 

Értesített személyek: szülő-gondviselő 

 

2. Beiratkozás menete a nem kötelező felvételt biztosító általános iskola esetén (tehát 

nem a mi iskolánkba szeretne járni) 

 
Időszak:2020. április 06. – 2020. április 24 között 

Beiratkozás módja: a választott intézmény által meghatározottak szerint. A kötelező felvételt 

biztosító intézmény megjelölésével (Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI; 8184 

Balatonfűzfő Irinyi u. 2.) 

Értesítés módja: írásban 

Értesített személyek: szülő-gondviselő, kötelező felvételt biztosító intézmény vezetője 
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3. Beiratkozás menete a körzettel nem rendelkező általános iskola esetén (tehát más 

körzetből szeretne hozzánk járni) 

 
Időszak: 2020.április.06 - 2020.április.24 között 

Beiratkozás módja: az intézmény által meghatározottak szerint. 

Értesítés módja: írásban 

Értesített személyek: szülő-gondviselő, kötelező felvételt biztosító intézmény vezetője 

 

4. Át jelentkezés más körzettel rendelkező általános iskolából: a KRÉTA rendszeren keresztül 

2020.április 28 és 2020.május.21 között 

 

5. További tájékoztatás (napközi igények, hitoktatás igények stb..) később tudunk küldeni. 

 

 

 

 

Balatonfűzfő, 2020. 03. 31. 

 

 

Iskolavezetés 


