2022/2023-as tanév I. félévi térítési/tandíj befizetés
Az idei tanév 1. félévében esedékes térítési/tandíjak összegét kizárólag a KRÉTA Iskolai Alaprendszer Elektronikus
Ellenőrzőjébe belépve (felhasználónév és jelszó megadása után), az „e-Ügyintézés” ikonra kattintva a „Befizetendők”
menüpontban lehet megtekinteni és azon keresztül befizetni.
A KRÉTA Elektronikus napló elérése: https://klik039974001.e-kreta.hu

A megjelenő befizetésre váró tétel sorának elején található négyzetet bepipálva „A kiválasztott tételek befizetése”
gombra kattintva lehet választani a befizetési módok közül. Amennyiben banki átutalással szeretné az előírást
kiegyenlíteni, ne felejtse el a KRÉTA rendszer által generált „Azonosítót” a banki oldal közlemény rovatába beírni.

A befizetés teljesítését követően néhány nappal később a “Befizetendők” menüpontra visszatérve, a “Befizetett,
Visszautalva” előírás státusz kiválasztásával és listázásával látható az Érdi Tankerületi Központ által könyvelt befizetés
igazolása. A kiválasztott sorra kattintva tudjuk megnyitni az előírás adatlapját, ahol a bizonylat is megtekinthető és
letölthető.
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A befizetés menetéről az alábbi videó nyújt további segítséget:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327418

Mit tegyen, ha a KRÉTA Elektronikus napló felhasználónevét elfelejtette?
Nyissa meg a Kréta felületét: https://klik039974001.e-kreta.hu
Kattintson a „Gondviselői hozzáférés igénylése” linkre.

Az új megnyíló felületen töltse ki értelemszerűen a kért adatokat, majd nyomja meg a „Hozzáférés igénylés” gombot,
és kövesse a felületen megjelenő és az e-mail címére érkező utasításokat. FIGYELEM! Az ez után megjelenő PDF fájlt
nem szükséges kinyomtatva és aláírva az intézménybe eljuttatni!
A bővített jogosultság igénylésének intézményi szintű engedélyéről majd egy értesítő e-mailt fog kapni. Kövesse a
benne szereplő utasításokat. Ezek után tudja a rendszer valamennyi funkcióját használni.

Mit tegyen, ha a KRÉTA Elektronikus napló jelszavát elfelejtette?
Nyissa meg a Kréta felületét: https://klik039974001.e-kreta.hu
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Kattintson az „Elfelejtett jelszó” linkre és kövesse az új ablakban megjelenő utasításokat.

Patronálási díj – Érd Zenekultúrájáért Alapítvány
Iskolánk alapítványa, az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 1994-ben kezdte meg működését.
Az alapítvány évről évre nagy segítséget nyújt a hagyományos zeneiskolai rendezvények, versenyek, nyári zenei tábor
megszervezéséhez, az iskola hangszerállományának javításához és fejlesztéséhez. Zavartalan működésünk és
zeneoktatásunk színvonalának megtartásához iskolánknak szüksége van az alapítvány támogatására, melynek fő
bevételét kizárólag az Önök adományából szerzi. Az elmúlt évtizedekben számos, a tanításhoz szükséges és
nélkülözhetetlen eszközt vásárolhattunk, emlékezetes versenyeket, előadásokat, zenei tábort szervezhettünk, tanév
végén jutalomban részesíthettük kiváló növendékeinket. Nagyobb hangversenyeink megtartásához szükséges termek
(Szepes Gyula Művelődési Központ, Epicentrum Rendezvényközpont) bérlésének költségeit, hangszerszállítási
költségeket jórészt az alapítványunk segítségével tudtuk csak fedezni.
Az Önök támogatásával az elmúlt tanévben kottatartókat, zongorapadokat, iskolai bútorokat, berendezési tárgyakat,
hegedű húrkészleteket, vonókat, Sony hangszórót tudtunk vásárolni. Ezen kívül iskolai könyvtárunk – mint minden
évben – most is újabb kiadványokkal bővülhetett. Az alapítvány támogatta a versenyen induló növendékeinket is.
Kérjük, támogassa alapítványunkat!
A 2022/2023-as tanévre szóló alapítványi patronálási díjat (5000 Ft/tanuló) továbbra is személyesen vagy az
alábbi bankszámlaszámra fizetheti be: 11600006-00000000-05555000. A közlemény rovatba írja be gyermeke(i)
nevét. Határidő: szeptember 16.
Kérjük, támogassa alapítványunkat, ezzel biztosítva a zavartalan és megfelelő körülmények között zajló
működést, segítve az itt tanuló gyermekek és dolgozók munkáját!

Adószámunk: 18664256-1-13
Név: Érd Zenekultúrájáért Alapítvány
Székhely: 2030 Érd, Felső u. 33.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-05555000
KÖSZÖNJÜK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSUKAT!
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