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      ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

     GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS AMI 

     6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. 

     Telefon: 06-76-508-821, 508-824 

     Fax: 06-76-481-710 

     E-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu 

     Honlap: www.kodaly-iskola.hu 

 

 

 

KÖZÉPISKOLAI BEIRATKOZÁS 2021-2022 

 

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

A 2021-2022-es középiskolai beiratkozás dátuma:  

- 2021. június 22. szakgimnázium,  

- 2021. június 24. gimnázium. 

 

A beiratkozás elektronikus úton zajlik a KRÉTA e-Ügyintézés felületén vagy személyesen. 

 

I.  Amennyiben az elektronikus beiratkozást választják, úgy az 2021. június 15-től nyílik meg 

a Kréta e-Ügyintézés felülete, valamint az alábbi dokumentumokat kérjük visszaküldeni 

határidőre - 2021. június 18. péntekre, a titkarsag@kodaly-iskola.hu e-mail címre.  

 

o Adatvédelmi tájékoztatóról (GDPR) és nyilatkozatról: 

https://kodaly-iskola.hu/wp-

content/uploads/2021/06/2021_altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_beiratkozas.docx 

 

o Egyenruhára, kórus öltözetre nyilatkozat: 

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2021/06/nyilatkozat_Egyenruha_Korusruha_docx-

1.docx 

 

o Testnevelés /úszás nyilatkozat: 

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2021/06/Nyilatkozat_uszas_egyeni.docx 

 

o Beiratkozási adatok rögzítéséhez excel táblázatot - kérjük kitölteni: 

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2021/06/Kozepiskolai-beiratkozas_2021-

2022.xlsx 

 

Emellett a Kréta felületen is van teendőjük, lásd a csatolmány „Kréta” dokumentumot - a 

beiratkozás előtti teendőkről. 

 

Kréta rendszer a beiratkozásáról: 
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123 

 

Feladat leírása:  
https://drive.google.com/file/d/1Og_d2DY_aoUnnfjz0SHUXZIhUMLG4UWX/view?usp=sharing 

 

Valamint a beiratkozás napján teendők: 
https://drive.google.com/file/d/1zCyMXIfyHsKo7QLTWKAeQ03eInTRRSZR/view?usp=sharing 
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Kérjük, hogy az első tanítási napra a tanuló hozza magával  

 

o a felvételről szóló határozatot, 

o az általános iskolai bizonyítványát. 

 

 

II. Amennyiben személyes beiratkozást választják, úgy kérjük az alábbi dokumentumokat 

hozzák magukkal: 

 

o anyakönyvi kivonat 

o lakcímkártya 

o személyi igazolvány 

o TAJ kártya 

o ADÓ kártya 

o jelenlegi diákigazolvány 

o gyermekvédelmi támogatás (ha jár és 

van) 

o szakértői vélemény (SNI, BTMN – ha 

van) 

o tartós betegségről, gyógyszerszedésről 

igazolás (ha releváns) 

o a felvételről szóló határozatot 

o az általános iskolai bizonyítványát 

 

 

Helyben kell nyilatkozniuk papíron az  

 

- Adatvédelmi tájékoztatóról (GDPR) és nyilatkozatól 

https://kodaly-iskola.hu/wp-

content/uploads/2021/06/2021_altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_beiratkozas.docx 

 

- Egyenruhára, kórus öltözetre nyilatkozat 

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2021/06/nyilatkozat_Egyenruha_Korusruha_docx-

1.docx 

 

- Testnevelés /úszás nyilatkozat 

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2021/06/Nyilatkozat_uszas_egyeni.docx 

 

 

 

Étkezésről, biztosításról később (beiratkozáskor/ első tanítási napon) adunk tájékoztatást. 

 

Kollégium: igény esetén: http://tancsics-koll.sulinet.hu 

Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 

Cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 28., Telefon: 76/486-322  

E-mail: tancsicskollegium@gmail.com 

 

 

 

 

 

Balogné Papp Boglárka 

intézményvezető 

 

 

Kecskemét, 2021. 06. 04. 
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