
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola 
 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

 

A 2020/2021-es tanévben tanköteles gyermekről 

 

 

A gyermek neve: ____________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: ____________________________  ______________________________ 

TAJ szám:      Oktatási azonosító szám: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Lakcím / tartózkodási hely: _____________________________________________________________ 

Levélcím:  __________________________________________________________________________ 

Anyja lánykori neve / telefonszáma:  ___________________________________ _____________ 

Anya foglalkozása, munkahelye: (nem kötelező) __________________________________________ 

Apa/gondviselő neve / telefonszáma:  ___________________________________ _____________ 

Apa / gondviselő foglalkozása, munkahelye: (nem kötelező)___________________________________ 

 

A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló Nyilatkozatot: 

1. A szülők együttesen gyakorolják  

2. Az egyik szülő gyakorolja a felügyeleti jogot 

(Szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jogról, a másik fél halotti 

anyakönyvi kivonata, Gyámhivatali határozat, Bírósági ítélet 

3. Gyám(ok) a törvényes képviselő(k) (igazolás) 

Testvérek száma: ebből óvodás    általános iskolás:   középiskolás:  

testvér/ek neve az intézmény, ahova jár/nak 

  

  

  

  

  

 

Hány évig járt óvodába? __________ Melyik óvodába járt? ____________________________ 

Kötelező felvételt biztosító általános iskola neve:  

(lakhely szerinti körzeti iskola, ennek a kitöltése FONTOS!)__________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Napközit igényel-e? igen   nem    Hittan:       katolikus    református Állampolgársága: __________ 

Milyen nyelvet szeretne tanulni?     angol    német 



 

 

Rendelkezik Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői Bizottság által kiadott szakvéleménnyel? igen   nem 

Felvétel esetén gyermekem étkeztetése: 

térítésmentes, mert ____________________________________________________________________ 

50%-os étkeztetését kérem, mert: ________________________________________________________ 

1.) 3 vagy több gyermek ellátásáról gondoskodunk  __________________________________________ 

2.) tartósan beteg, illetve fogyatékos az óvodáskorú gyermekem ______________________________ 

Gyermekemnek olyan betegsége van, amely folyamatos kezelést igényel: ha igen, a betegség: 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott ………………………………………… (gondviselő) mint, a gyermek gondviselője kijelentem, 

hogy szükség esetén kész vagyok gyermekem érdekében az iskola fejlesztő-pedagógusával és a Nevelési 

Tanácsadóval együttműködni. 

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a birtokomban van, átadtam és az iskola tudomására hoztam 

gyermekem korábbi a Szakértői Bizottság és /vagy a Nevelési Tanácsadó és/vagy egyéb szakértői 

intézmény által kiadott szakvéleményét. 

Bármi olyan információ, amelyet szükségesnek tart, hogy gyermekéről tudjunk:  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Kecskemét,  

 

__________________________________   __________________________________ 

             

szülő, gondviselő      a beiskolázást végző 

. 

__________________________________ 

igazgató 


