
Segítség a beiratkozáshoz 
 
 
 

Nebulók adatainak rögzítése 

Beiratkozáskor az alábbi adatok kerülnek rögzítésre 

Nebuló neve 

► Előtag 

► Családi neve - Kötelezően kitöltendő adat. 

► Utóneve - Kötelezően kitöltendő adat. 

Nebuló születési neve 

► Születési családi neve - Amennyiben nem kerül kitöltésre, a rendszer a Nebuló nevével tölti ki. 
► Születési utóneve - Amennyiben nem kerül kitöltésre, a rendszer a Nebuló nevével tölti ki. 

Nebuló anyja születési neve 

► Anyja születési családi neve - Kötelezően kitöltendő adat. 
► Anyja születési utóneve - Kötelezően kitöltendő adat. 

  

Nebuló oktatási azonosító száma 

► Oktatási azonosító száma - Amennyiben ismert az adat, a kitöltése szükséges. 

► Nincs oktatási azonosító száma - Amennyiben a nebuló oktatási azonosító száma nem ismert, 

akkor a jelölő négyzetbe való kattintással ezt jelölni szükséges, és a megjelenő „Nincs 

oktatási azonosító indoklás” mezőben ennek okát fel kell tüntetni. 

  



Kérjük, hogy azon felvételt nyert Nebuló esetében, akinek a beiratkozáskor nem volt ismert 

az oktatási azonosítója, az iskola az oktatási azonosító megérkezésekor mindenképpen 

módosítsa a KRÉTA adminisztrációs felületén a tanuló ezen adatát. 

Nebuló neme 

► Neme - Kötelezően kitöltendő adat. 

Nebuló születési országa, helye és ideje 

► Születési ország - Kötelezően kitöltendő adat (alapértelmezett értéke: Magyarország). 
► Születési hely - Kötelezően kitöltendő adat. 
► Születési idő - Kötelezően kitöltendő adat. 

A születési idő kitöltésének egyik lehetséges módja a billentyűzet használatával 

történő kitöltés, amely hatékonyabb, mint az egérrel történő felvitel. A másik 

esetben a jobb oldali ikonra, és a megjelenő naptár fejlécére történő kattintással ki 

lehet választani az adott születési dátumot. 

Anyanyelv, Állampolgárság 

► Anyanyelv - Az adat kitöltése önkéntes; alapértelmezett értéke: Magyar. 

► Állampolgárság - Az adat kitöltése önkéntes; alapértelmezett értéke: Magyar. 

► Állampolgárság 2 

  

Nebuló lakóhelyének / tartózkodási helyének címe [Vö.20/2012. EMMI rendelet 22. §. (6) és (7)] 

► IRSZ (Irányítószám) - Az adat kitöltése kötelező. 

► Helységnév - Az adat kitöltése kötelező. 

► Közterület név - Az adat kitöltése kötelező. 

► Közterület jelleg - Az adat kitöltése kötelező. 

► Házszám - Az adat kitöltése kötelező. 

► Emelet 

► Ajtó 

 



Nebuló tartózkodási helye  

► A Nebuló tartózkodási helye alapesetben megegyezik a lakcímmel. 

Amennyiben a Nebuló tartózkodási helye nem azonos a lakóhelyével, akkor a Nebuló tartózkodási 

helye a jelölőnégyzetbe történő kattintással adható meg (a jelölőnégyzet üres állapota esetén). 

► IRSZ (Irányítószám) 

► Helységnév 

► Közterület név 

► Közterület jellege 

► Házszám 

► Emelet 

► Ajtó 

  
Törvényes képviselőjének neve, rokonsági foka és elérhetősége (az e-mail cím és a telefonszám 

megadása javasolt) 

► Törvényes képviselő neve - Az adat kitöltése kötelező. 

► Rokonsági foka - Az adat kitöltése kötelező. 

► E-mail címe - Az adat kitöltése javasolt. 

► Telefonszáma - Az adat kitöltése javasolt. 

► Törvényes képviselő születési neve - Az adat kitöltése kötelező. 

► Törvényes képviselet jogalapja - Az adat kitöltése kötelező. 

Törvényes képviselőjének neve, rokonsági foka és elérhetősége (az e-Mail cím és a telefonszám megadása javasolt) 

Törvényes képviselőjének neve Édesapa ▼ e-Mail címe Telefonszáma 

Törvényes képviselő születési neve Törvényes képviselet jogalapja ▼ 

Törvényes képviselő lakóhelyének címe 

► A törvényes képviselő lakóhelyének címe alapesetben megegyezik a Nebulóéval. 

Amennyiben a törvényes képviselő lakóhelyének címe nem azonos a Nebuló lakóhelyének címével, 

akkor törvényes képviselő lakóhelyének címe a jelölőnégyzetbe történő kattintással adható meg (a 

jelölőnégyzet üres állapota esetén). 

► IRSZ (Irányítószám) 

► Helységnév 

► Közterület név 

► Közterület jellege 

► Házszám 

► Emelet 

► Ajtó 



 
Törvényes képviselő (2) neve, rokonsági foka és elérhetősége 

Ez az adatsor kitöltendő, kivéve, ha a gyermeknek bármely okból kifolyólag egy törvényes képviselője 

van (például az egyik szülő elhunyt), illetve a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság 

gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben korlátozta vagy megvonta. 

Törvényes képviselőjének neve, rokonsági foka és elérhetősége 2 (az e-Mail cím és a telefonszám megadása javasolt) 

Törvényes képviselő 2 neve Rokonsági fok ▼ e-Mail címe Telefonszáma 

    

Törvényes képviselő 2 születési neve Törvényes képviselet jogalapja ▼ 
 

/ Törvényes képviselő 2 lakóhelyének címe megegyezik a nebulóéval 

Óvoda azonosítója és neve 

► Azonosító (6 számjegyű OM azonosító) 
► Óvoda neve (külföldi óvoda esetén elegendő a Külföldi óvoda kifejezést feltüntetni) 
► Nem magyarországi óvodával áll jogviszonyban (külföldi óvoda esetén jelölendő) 
► Óvodában eltöltött évek száma (0-5 év írható be, vagy választható ki a gördülő menü 

segítségével) 

 

Jelentkezés feladatellátási helye és tagozat  

► Jelentkezés feladatellátási helye - Az adat kitöltése kötelező 

► Tagozat - Amennyiben az intézmény rendelkezik tagozattal, és a gyermeket is tagozatos 

osztályba kívánja beíratni a szülő, a tagozat itt adható meg. 

 

Egyéb beiratkozási adatok 

► KIR szolgáltatás - Az adat kitöltése javasolt. 

► Etika vagy Hit- és erkölcstan - Az adat kitöltése kötelező. 

► Hátrányos helyzet - Az adat kitöltése javasolt. 

► Nemzetiségi oktatás - Nemzetiségi oktatás esetén a nemzetiség jelölése javasolt. 

► Megjegyzés (osztályválasztás:a- néptánc vagy b-úszó; nyelv választás: angol vagy német) 

► Életvitelszerű ott lakás / Körzetes 

► Szakértői bizottság / Kormányhivatal által kijelölt Nebuló 

► Szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő 

► Testvére az adott intézmény tanulója 

► Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található 

 

Jelentkezés feladatellátást helye 

Jelentkezés feladatellátási helye 

Törvényes képviselőjének lakóhelyének címe megegyezik a nebulóéval 



► Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található 

► Összevont osztályba került felvételre - Az adat csak felvett gyermekek esetében állítható be. 

► Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémák 

► Sajátos nevelési igényű (bejelölése esetén a Szakértői bizottság által kiadott dokumentumban 

szereplő súlyozott létszámot kell beírni) 

  

A KRÉTA segítséget nyújt a legördülő menük kezelésében, a keresett szöveg elejének 

gépelésekor a rendszer kikeresi az értéket. 

A KRÉTA rendszeren történő beiratkozás során kérjük a Gyulai Dürer Albert Általános 

Iskola, Gyula Szent István u. 29-et kiválasztani. 

Megjegyzés rovatban tüntessék fel,  

 a kívánt osztályt: „a” – néptánc, vagy a „b”  úszó osztály, 

 a választott idegen nyelvet ( angol nyelv vagy német nyelv). 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az osztálybesorolással és idegen nyelvvel kapcsolatos 

kérésük elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik, nem jelent automatikus osztály, 

vagy nyelvi besorolást. 

 

Gyula, 2021. április 8. 

 

 Csontosné László Anikó 

 intézményvezető 

 

 


