Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Cím:1038 Budapest, Templom utca 5. - Tel: 388-8130
OM azonosító: 034851
www.sztjozsef.net

Érkezett: 20…. . …. hó ….. napján
Iktatószám: II-2-3-………/20….. .

Jelentkezési lap - Iskola
Gyermek
Név:

…………………………..

Születési hely:

…………………………..

Születési idő:

Oktatási azonosító:

…………………………..

Állampolgársága:

Taj száma:

…………………………..

……… ……………… …..
………………..……...

Jelentkezés helye (a kívánt évfolyamot kérjük bekarikázni) és tanéve:
Iskolai osztály:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

20…../20….. tanévre

Jelenlegi intézmény neve, OM azonosítója, évfolyama, ahová jár (ha van):
.........................................................................................................................................................................
Lakhelye:
Állandó lakcíme: ……… . …………………………
ir.szám

…….…………………………………………..

település

közterület, házszám

Tartózkodási hely (ha más mint az állandó címe)
címe:

……… . …………………………
ir.szám

Testvérek neve, születési éve:

…….…………………………………………..

település

közterület, házszám

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Gondviselő
Név:

…………………………..

telefonszám:

…………………………..
(amin szükség esetén elérhető)

Leánykori név: …………………………..

email cím:

Állandó lakcíme: ……… . …………………………
ir.szám

település

…………………………..
…….…………………………………………..
közterület, házszám

Tartózkodási hely (ha más mint az állandó címe)
címe:

……… . …………………………
ir.szám

település

…….…………………………………………..
közterület, házszám

Foglalkozása: ..................................................................................................................................................
Munkahelye: ....................................................................................................................................................

Anya (ha a gondviselő személye megegyezik az anyáéval, ezt a részt nem kell ismét kitölteni)
Név:

…………………………..

telefonszám:

…………………………..
(amin szükség esetén elérhető)

Leánykori név: …………………………..

email cím:

Állandó lakcíme: ……… . …………………………
ir.szám

település

…………………………..

…….…………………………………………..
közterület, házszám

Tartózkodási hely (ha más mint az állandó címe)
címe:

……… . …………………………
ir.szám

település

…….…………………………………………..
közterület, házszám

Foglalkozása: …………………………………….
Munkahelye: ....................................................................................................................................................
Gyermekkel kapcsolatban kiadott szakvélemények, felmentések; kezdeményezett, folyamatban lévő vagy
elvégzett (pedagógiai, nevelésügyi) vizsgálatok:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
-.-.-.-.-.Rendelkezik-e a gyermek kiemelkedő képességekkel (pl. kézügyesség, zenei hallás, nyelvérzék, sport, stb.) ? .
.........................................................................................................................................................................
Igényelnek-e iskolai étkezést?  igen/  nem

Tanulni kívánt nyelv (3-8. osztály):  angol/  német

Vallása, keresztelési helye és éve: ..................................................................................................................
Tanult-e hittant, hol, mennyi ideig? ................................................................................................................
Volt-e elsőáldozó, hol? ...................................................................................................................................
Melyik plébániához kötődik a család? .............................................................................................................
Egyetértő nyilatkozat:
Alulírott, mint szülő (gondviselő) támogatom a Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium keresztény szellemű valláserkölcsi nevelését gyermekem keresztény életben való
elmélyülésének érdekében.
Hozzájáruló nyilatkozat:
Alulírott, mint szülő (gondviselő) hozzájárulok, hogy az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi
CXII. törvény 5§(1) bekezdés a) pont alapján a jelentkezési lapon feltüntetett saját adataimat és
hozzátartozóim adatait a felvételi eljárásban résztvevő megismerjék, kezeljék és megőrizzék.
Kijelentem, hogy a közölt adatok hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek.
Amennyiben a jelentkezési lapot csak az egyik szülő írja alá és bírósági ítélet erről másképp nem
rendelkezik:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem jelentkezéséről a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései alapján a szülőtársammal közösen döntöttünk.
Budapest, 20…… . ………………………… ……-n.
………………………….………
anya

……..………………….……….
apa/gondviselő

