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A kiugró ablaknál első esetben az 
„Új ideiglenes felhasználó” fülre kell kattintani



Nagyon fontos, hogy a névnél a hivatalos nevünket 
adjuk meg, mert ez fog szerepelni a létrehozott 
dokumentumokon!





Ekkor előugrik a bejelentkező ablak.



A jelszó beírását követően az alsó sort üresen 
kell hagyni! 



Kattintsunk a Bejelentkezés gombra!



Már bent is vagyunk az e-ÜGYINTÉZÉS felületen, 
ahol kiválaszthatjuk az általános iskolába való 
beiratkozást.



A gyermek személyes adatainak beírásával
kezdünk. Pontos, az anyakönyvben és a hivatalos
iratokon levő adatokat adjunk meg!



Igazolványok száma – TAJ számot 
mindenképpen kérjük megadni!



Lakcím adatai – lakcímkártya alapján



Amennyiben életvitelszerűen a tartózkodási 
helyen élnek: 



Szülők/törvényes képviselők – csillaggal jelölt 
adatok megadása kötelező



Kérjük, hogy lehetőség szerint a 
telefonszámot és az emailcímet is adja meg



Szülők/törvényes képviselők – másik szülő 
adatai is kérjük megadni



Iskolába lépéshez szükséges fejlettség igazolása



Sajátos helyzet, hátrányos vagy egyéb 
különleges helyzet



Sajátos nevelési igényű 
- rá kell kattintani a négyzetre, amennyiben a 
gyermek sajátos nevelési igényű – ebben az 
esetben a szakértői véleményt be kell hozni
- ha nem, akkor üresen kell hagyni.



Hátrányos helyzet – mindenképpen választani 
kell egyet!!!



Egyéb különleges helyzet – a megfelelőt be 
kell jelölni



Nyilatkozatok – etika vagy  hit-és erkölcstan



Hit- és erkölcstan választása esetén az 
egyházat is be kell írni!



Étkezés igénylése – csak ebéd vagy 
háromszori étkezés



Étkezés igénylése – szeptember 3-tól (első 
nap még nincs ebéd)



Választott intézmény – Templomdombi 
Általános Iskola (037726)



Csatolandó dokumentumok – doc és pdf
fájlként is feltölthetők



Egyéb csatolt dokumentumok:

•Anyakönyvi kivonat másolata

•Lakcímkártya, TAJ-kártya másolata

•Nyilatkozat nyelv, erdei iskola

(honlapunkról letölthető)



Előnézetre kattintva kapunk egy pdf fájlt.

• Itt ellenőrizni tudjuk a beírt adatok helyességét.

• Amennyiben minden rendben, akkor a BEKÜLDÉS gombra kell 
kattintani.

• Meg kell erősíteni a dokumentum beküldését!



Iratok kinyomtatása, aláírása

•A kinyomtatott lapokat mindkét 
szülő által aláírva kérjük az 
iskolába behozni az eredeti 
iratokkal együtt!


