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JELENTKEZÉSI LAP 

1. 

A gyermek neve: Vallása: 

Születési helye: 

Születési ideje: 

OM azonosítója: 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. 

Lakcím (irányítószámmal): 

Telefon: 

3. 

Az édesapa neve: Vallása: 

Foglalkozása: 

Munkahelye: 

Telefon: Mobil: 

E-mail címe: 

4. 

Az édesanya neve: Vallása: 

Foglalkozása: 

Munkahelye: 

Telefon: Mobil: 

E-mail címe: 

5. 

Gondviselő (ha nem az apa) neve: 

Foglalkozása: 

Munkahelye: 

Telefon: Mobil: 

E-mail címe: 

6. 

Testvérek neve, életkora: 

7. 

Hány évig járt a gyermek óvodába? 

8. 

Jár-e testvére a Benkő István Református Iskolába? Ha igen, hányadik osztályba? 

9. 

Hová adták még be a jelentkezésüket? 
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10. 

A gyermek megkeresztelésének ideje: 

 

11. 

Miért választanak egyházi iskolát? 

12. 

Kérjük, jelölje be, hogy milyen osztályba jelentkezik a gyermek! 

1. évfolyam 

a) angol tagozatos osztály – ebben az osztályban 2. évfolyamtól heti két órában, 

4. osztálytól heti öt órában, csoportbontásban tanulják az angol nyelvet. 

 b) matematika tagozatos osztály – ebben az osztályban emelt szinten tanulják a 

 matematika tantárgyat első osztálytól (plusz heti két óra) 

 

13. 

Kérjük csatolni: keresztelőlap másolatát, a gyermek OM azonosítóját, lelkészi ajánlást 

abból a gyülekezetből, ahol vallásukat gyakorolják, egy postakész, saját névre 

megcímzett borítékot. 

 

Leadási határidő: 2021. március 5. 

A jelentkezési lapokat kérjük iskolánkban leadni: 1043 Budapest, Nyár u. 4. /porta/ 

 Szülők aláírása 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Iskolánk református volta nem jelenti azt, hogy csak református gyerekeket veszünk fel. 

Egyházunk több mint 500 éves hagyományaihoz híven nyitottak vagyunk a más 

vallásúak és a felekezeten kívüliek felé is. Természetesen mindenkitől elvárjuk, hogy 

felekezetünk hagyományait, szokásait megismerjék, megtartsák, és a református 

szellemiségnek megfelelően viselkedjenek iskolán belül és kívül. 

Ha megtisztelnek bizalmukkal, gyermekük iskolakezdéstől az érettségiig egy nevelési 

eljárásban részesülhet, mely megalapozza a felnőttkori erkölcsi értékeket. 
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