
Szülői tájékoztató

2022/2023-as tanév



Bátaszéki Kanizsai 
Dorottya Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

Bátaszék  Budai u.11..



Tankötelezettség
 Tanköteles az a gyerek, aki 2016. augusztus 31-

éig született,
Megfelel az iskolába lépés fejlettségi feltételeinek.
Szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy választott 
iskola első évfolyamára beiratni gyermekét.



Osztályok

 Törvényi előírás szerinti óraszám

 Délelőtt 2 vizuális kultúra + délután 2 óra 
műhelymunka

 Naponta német nemzetiségi óra +1 hon-
és népismeret

Osztály megnevezése 1. Osztályban 
heti óraszámuk

Általános tantervű 24

Emelt szintű rajz tagozat 24+2

Nemzetiségi német 
tagozat 24+3



Amit nyújtani tudunk:



1. Osztályban 
Meixner módszerrel történik az olvasás és írás 

tanítása



Művészetoktatás:
Zeneiskola
 Heti 2 hangszeres , 2 szolfézs óra

 Hangverseny félévente

 Tandíj fizetése

 Bizonyítványt kapnak

Modern tánc
Délutáni tánc órák
Vizsga félévente
 Tandíj fizetése
Bizonyítványt kapnak



Művészetoktatás:
Festészet
Délutáni órák
 Tandíj fizetése
Bizonyítványt kapnak
Munkáikból kiállítások rendezése
Pályázatokon való részvétel



Szakkörök:
 Általában 2. osztálytól ajánljuk.

 Jelentkezés után egész évben köteles 
részt venni a diáknak a foglalkozásokon.

 Heti 1, maximum 2 alkalom.

 MATEMATIKA SZAKKÖR
 BÁB SZAKKÖR
 FOCI
 ATLÉTIKA



Szolgáltatásaink:
 Napközi  16 óráig,

 Felügyelet: 16:00-16:30-ig,

 Menza a nem napközis gyerekeknek,

 Úszásoktatás: mindenkinek kötelező, 2 hetente 2 óra. 

 Hitoktatás: délelőtti hit- és erkölcstan kötelező.

 Egészségnevelés: státusz vizsgálatok, védőoltások 
tisztasági ellenőrzések, foglalkozások.



Tanórán kívüli programok:
Tanulmányi kirándulások: osztályonként 
változó helyeken.
Mikulás és nyuszi sportnap
Karácsonyi buli
Dorottya-nap
Farsang
Madarak és fák napi túra



Programok az iskolában:
Vers- és mesemondó verseny
Tanulmányi versenyek: 2. évfolyamtól 
tavasszal és ősszel
Levelezős tanulmányi versenyek
Színházlátogatás-Lázár Ervin Program
Hangversenyeken való részvétel 3. osztálytól
Sportversenyek



A beíratás lépései, folyamata:



Beíratás során a szülőnek nyilatkoznia kell:
Milyen tagozatba íratja be gyermekét? 

a, Normál tanterv, 
b, Emelt szintű rajz, 
c, Nyelvoktató német nemzetiségi

Etika vagy Hit -és erkölcstan választásról. (Ha hit –és 
erkölcstant választják, meg kell jelölni, melyik egyház 
oktatását kérik.)

Napközit, menzát, vagy egyiket sem kéri gyermeke 
számára.



Az első évfolyamra történő beíratáshoz a következő 
dokumentumok szükségesek:

1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosságot 
igazoló hatósági igazolványok 

2. Gyermek lakcímkártyája (az iskolai beiratkozás első határnapját 
megelőző három hónapnál régebbi.)

3. Gyermek nevére kiállított TAJ kártya
4. Online kitöltés esetén a kinyomtatott és 2 tanúval aláírt 

Nyilatkozat.
5. Egyéb dokumentumok: Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény, HH-s HHH-s határozat, Szakértői vélemény, 



Első évfolyamba történő beíratás 
online, elektronikusan:
 KRÉTA rendszer felületén keresztül a  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

 2022. április 6-tól, 2022. április 22-én délig.

 E-Mail cím szükséges hozzá!

 Gyermek Oktatási azonosítója, óvodában el kell kérni!

A személyes megjelenés az online 
beiratkozóknak is kötelező!



Online beíratás, ha a szülő már rendelkezik Kréta 
azonosítóval

1. Belépve a Kréta rendszerbe, válassza az e-Ügyintézés
menüpontot.

2. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába 
menüpontra!

3. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Az on-line beíratás esetén is kötelező lesz a szükséges 
dokumentumok bemutatása és a kinyomtatott 
nyilatkozatok elhozatala!



Online beíratás, ha a szülő nem rendelkezik Kréta 
azonosítóval

1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!

2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!

3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza 
ki a listából iskolánkat!

Az on-line beíratás esetén is kötelező lesz a szükséges 
dokumentumok bemutatása és a kinyomtatott 
nyilatkozatok elhozatala!



Első évfolyamba történő beíratás személyesen:
 2022. április 21-én és 22-én (csütörtök, péntek),  8-19 óráig.

 Időpont foglalás: 06-74-999-805-ös telefonszámon. 
2022.04.12-én és 13-án 7:30-15:30-ig.

 E-Mail cím mindenkinek szükséges a beíratáshoz!!!!!

 Szükséges a gyermek Oktatási azonosítója, óvodában kell 
kérni!

 Ebben az esetben 2X kell megjelenni. (Adatrögzítés, majd 
kinyomtatott dokumentumok aláírattatása után.)



Diákigazolvány igénylése:

 Okmányirodában fénykép készíttetése, melyhez a Születési Anyakönyvi 
Kivonat és a Lakcímkártya szükséges.

 Az ott kapott NEK (Nemzeti Egységes Kártya) azonosítóval (A/4-es lap) 
kell az iskola titkárnál jelentkezni.

 A diákigazolvány díjmentes.

 A Diákigazolványt az iskolában kapják meg a szülők aláírás után.



Köszönjük figyelmüket

 Gyóniné Simon Andrea iskolatitkár: 06-74-999-805

 Boda Boglárka iskolatitkár: 06-74-999-809

 Bozsolikné Tóth Ildikó igazgató helyettes:06-74-999-803

Kérdéseikre választ kaphatnak a következő telefonszámokon:
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