
Beiratkozási lap az 1. évfolyamra 
A beiratkozási lapot a diák, illetve a szülő igazolványaiban szereplő (hivatalos) adatainak megfelelően   

kék tollal és nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitölteni! 

++ a megfelelő aláhúzandó 1 

Tanuló családi és utóneve (i):……………………………………………..……….. neme++: férfi / nő           osztály …………………  

Születési hely: …………………………………………………………………….  Ország: ..……………………………………………………………. 

Születési idő: …………………………………..év …………………………………………… hónap  …………….. nap 

Anyanyelve:…………………………………...Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………...  

Állampolgársága* : ……………………………………………….  Igazolványszáma *: ……………………………………………………. 

(*nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 
jogosító okirat megnevezése, száma) 

TAJ száma:………………………………………………………  Oktatási azonosító száma: …7…………………………………………….. 

Adóazonosító jele:…………………………………………………  

Melyik óvodába járt: ………………………………………………………………………………………………... Hány Évig: …… 

Tanuló körzetes iskolája: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tanuló állandó lakóhelye:…………… irányítószám……………………………………………………………………….……. település 

…………………………………………………………………………………………………… közterület neve és jellege ……………. házszám 

……………… lépcsőház …………………. emelet……………ajtó …………………………………………………………………………  megye 

Tanuló értesítési címe: …………… irányítószám..………………………………………………………………………............település  

…………………………………………………………………………………………………… közterület neve és jellege ……………. házszám 

……………… lépcsőház …………………. emelet……………ajtó …………………………………………………………………………. megye 

Tanuló tartózkodási helye: 
…………………irányítószám…………………………………………………………………………………………………………………….település 

...................................................................................................... közterület neve és jellege………………. házszám 

................. lépcsőház ……………….. emelet…………….ajtó…………………………………………………………………………..megye 

Szülő, törvényes képviselő neve: Anya: …………………………………..…………  Apa: …………………………..………………… 

Anya leánykori neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szülő állandó lakóhelye:………………..irányítószám…………………………….…………..………………………………….. település  

………………………………………………………………………………………………….. közterület neve és jellege … …………. házszám 
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Szülő telefonszáma (mobil és/vagy vezetékes ): Anya: ……………………………………Apa:………………………….……………. 

Szülő e-mail címe: Anya: ………………………………..…………………………Apa:………………………………….…………….……………. 

Gyógyszerérzékenység / ételintolerancia/ allergia: …………………………………………………………………………………………… 

Láz vagy fájdalom esetén adható gyógyszer: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

A személyes adatok változását, 8 napon belül a módosult személyes adatot igazoló okmány bemutatásával 
kötelező az iskola titkárságán és az osztályfőnöknek jelezni! 

 A személyes adatok nyilvántartását, az adatvédelmi jogszabályok betartásával kezeli az iskola. Az adatok 
felhasználása azonosítás céljából, közneveléssel összefüggő kapcsolatfelvétel céljából, diákigazolvány 
igényléshez, és név nélkül kötelező statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges. Vonatkozó jogszabály: Nkt 41§ , 
43§ 

 

Gyermekem rendelkezik szakértői véleménnyel++: igen/nem 

Melyik tantárgyból vagy tantárgyrészből kapott felmentést: …………………………………………………………………….. 

Szakértői vélemény kelte: ……………………………………….       Felülvizsgálat esedékessége: ………………………………. 

Szakértői vélemény kiállítója: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, hozzájárulok a gyermekem adatainak kezeléséhez: 

 ………..………………………………………………………………………. 
 Szülő, gondviselő aláírása 

Mint szülő, illetve gondviselő hozzájárulok, hogy gyermekemről az Iskola által képviselt eseményeken 
fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készülhet, továbbá kifejezetten hozzájárulok, hogy az Iskola és a 
Fenntartó honlapján, Facebook oldalán e felvételek megjelenhetnek: 

hozzájárulok        □        nem járulok hozzá        □ 
 ………..………………………………………………………………………. 
 Szülő, gondviselő aláírása 
 
 

Alulírott ………..…………………………………..  / ………….. osztályos tanuló szülő / gondviselőjeként tudomásul veszem, 
hogy amennyiben gyermekem nem tud beilleszkedni az iskola mindennapi életébe, magam keresek iskolát 
számára. 

                                                                                                 ………..………………………………………………………………………. 

                                                                                                                        Szülő, gondviselő aláírása 

Budapest, 2021. ……………………………….. 


