
Tájékoztató középfokú intézménybe történő beiratkozásról 

a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan 

 

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába 

személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat. 

 

Beiratkozási időpontok: 

 

Előzetes online adatkitöltés: 2021. június 15. és 17. között. 

Személyes beiratkozás dátuma (a postai úton küldött levélben szerepel a pontos időpont): 

A 6 évfolyamos képzésre jelentkezőknek: 2020. június 22. 

     61-es tagozatkód: 830, 845 

     62-es tagozatkód: 915, 930 

     63-as tagozatkód: 1000, 1030 

  

A 4 évfolyamos képzésre jelentkezőknek: 2020. június 23. 

     41-es tagozatkód: 830, 900 

     42-es tagozatkód: 1030, 1100 

     43-as tagozatkód: 1130, 1200 

      44-es tagozatkód: : 930, 1000 

  

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel egyszerre csak 5-7 tanulót és szülőjét hívtunk be 

időpontonként. 

 

A diákigazolvány igényléséhez a Kormányablakban fényképet kell készíttetni, továbbá a 

NEK azonosítót beszerezni. /szükséges hozzá: születési anyakönyvi kivonat, ha van, személy 

igazolvány és lakcímkártya/ Célszerű időpontot kérni! 

NEK adatlap leadására a beiratkozás napján, vagy azt követően 2021. június 30-ig van 

lehetőség a vbgimi@vbg.hu e-mail címre küldve. 

 

I. Szülői teendők online beiratkozás esetén 2021. június 15-től 

 

Az e-Ügyintézés felületén 2021. 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: (az a) változatot ajánljuk)  

a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik 

az általános iskola e-Ügyintézés felületre. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános 

iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő 

ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat. 
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b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül 

ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek 

személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a 

beiratkozáshoz szükséges adatokat. 

 

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt (Paksi Vak Bottyán 

Gimnázium), ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt 

oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola 

KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.  

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja 

a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő aláírva szeretné a beiratkozáskor magával vinni a 

dokumentumokat, akkor kinyomtathatja és aláírhatja azokat. De a szülőnek nem kötelező 

ezeket kinyomtatni, mert az iskola erről gondoskodni fog, viszont ebben az esetben a 

beiratkozáskor kell az iskolában aláírnia a dokumentumokat. 

Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a rendszer, 

akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot azzal 

az intézménnyel, ahová a gyermeke felvételt nyert. 

Lehetőség van a személyi azonosításra alkalmas iratokat (személyi igazolvány, 

lakcímkártya) a 2021/2022-es tanév első tanítási napján is bemutatni az iskolában, ha a 

beiratkozás ideje alatt nem tudta a szülő/törvényes képviselő megküldeni azokat. 

 

II. Szülői teendők a beiratkozás napján (2021. június 22-23.) 

 

A tanulók törvényes képviselőjének a megjelenését kérjük, és be kell hozni a 

beiratkozáskor a tanuló általános iskolai bizonyítványát, illetve a helyszínen be kell 

mutatni vagy le kell adni a kért dokumentumok eredeti példányát. 

A postai úton kiküldött nyilatkozatokat, adatlapokat kérjük kitöltve leadni.  

 

III. Fontos tudnivalók 

Tanévnyitó: 

A 2021/2022. tanév szeptember 1-jén (szerda) 7.45 órakor az ünnepélyes tanévnyitóval indul, 

melyre szüleitekkel együtt szeretettel várunk. Helyszíne a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

díszudvara. (Öltözet: fehér ing/blúz, sötét nadrág/szoknya, (nem farmer), sötét cipő). 

Személyi adatok változása: 

Ha a gyermeke tanulmányai során változás történik a személyi adatokban (pl. lakáscím, 

gondviselő) kérjük, feltétlenül jelentsék be az e-ügyintézésen keresztül a változás tényét, az ezt 

igazoló dokumentum másolatának csatolásával. 

 

Pótbeiratkozás: 2021. június 25. 9.00-10.30 (Kérjük jelezzék, 2021. június 17-ig, ha nem 

tudnak, vagy a járványügyi helyzet miatt nem kívánnak részt venni a beiratkozáson, a 

06 75 200 422-es telefonszámon.) 
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