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Beiratkozás a 2020/2021. tanévre 

Intézmény adatai: 

Intézmény neve 

SZENT IMRE KATOLIKUS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

Intézmény székhelye 6792 ZSOMBÓ, MÓRA FERENC U. 8. 

Intézmény fenntartója, címe 

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS 

ISKOLAI FŐHATÓSÁG, 6720 SZEGED, 

ARADI VÉRTANÚK TERE 2. 

Gyermek adatai: 

Név 
 

 

Születési hely, idő 
 

 

Oktatási azonosító  

Jelenlegi óvodája, az óvodai csoport neve 
 

 

Állampolgársága  

(a megfelelő rész jelölendő) 

Magyar állampolgár 

Külföldi állampolgársága: __________ 

Kettős állampolgár, a magyar mellett másik 

állampolgársága: __________ 

Szülő adatai: 

Apa/gondviselő neve 
 

 

Anya születési neve 
 

 

Anya neve, ahogy használja  

Állandó lakcím 
 

 

Ideiglenes lakcím 
 

 

Apa/gondviselő 

telefonszám 

Apa/gondviselő 

e-mail 

Anya 

telefonszám 

Anya 

e-mail 

http://www.szikai.hu/
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Egészségügyi információk: 

 

Gyermek TAJ kártyájának száma 
 

 

Tartós betegségei 
 

 

Gyógyszerérzékenysége 
 

 

Egyéb fontos egészségügyi közlemény 

 

 

 

További tanügyi információk – a megfelelő rész jelölendő: 

 

1) Gyermekemnek napközi ellátást (utolsó tanórától 16 óráig)… 

 

a) kérek b) nem kérek 

 

2) Gyermekemnek napközi után 17 óráig gyermekfelügyeletet… 

 

a) kérek b) nem kérek 

 

3) Gyermekemnek tízórait… 

 

a) kérek b) nem kérek 

 

4) Gyermekemnek ebédet… 

 

a) kérek b) nem kérek 

 

5) Gyermekemnek uzsonnát… 

 

a) kérek b) nem kérek 

 

6) Kedvezményre jogosult vagyok és a megfelelő igazolásokkal rendelkezem (a 

megfelelő rész jelölendő) 

 

- három vagy több gyermeket nevelek (50%-os étkezési térítési díjkedvezmény)  

- gyermekem tartós betegségben szenved (50%-os étkezési térítési díjkedvezmény)  

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök (100%-os étkezési térítési 

díjkedvezmény)  

- gyermekem nevelésbevett gyermek (100%-os étkezési térítési díjkedvezmény)  
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7) Szülői felügyeleti jog (Megfelelő részt kérjük bekarikázni.): 

 

 A szülők együttesen gyakorolják a felügyeleti jogot. 

 

 Csak az egyik szülő gyakorolja a felügyeleti jogot (mellékelt dokumentum alapján). 

 

 Gyámhivatal döntése alapján megoldott a törvényes képviselet (mellékelt 

dokumentum alapján). 

Művészeti iskolai jelentkezés: 

A megfelelő tanszak előtti négyzetben jelölje X-szel a kívánt tanszakot! 

Zeneművészeti ág tanszakai: 

 fafúvós (furulya+szolfézs) 

 billentyűs (zongora+szolfézs) 

 vonós (hegedű+ szolfézs) 

 vonós (nagybőgő+szolfézs) 

 akkordikus (gitár+szolfézs) 

 szolfézs előképző (csak szolfézs) 

Képző- és iparművészeti ág tanszaka: 

 képzőművészeti (rajz-festés-mintázás) 

 

Gyermekem más művészeti iskolában is tanul.    igen – nem  

Ha igen, akkor a másik alapfokú művészet iskola neve, címe: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ottani tanszak megnevezése: ………………………………………………………. 

Igényli-e, hogy gyermeke harmadik osztályig – hittan óra keretein 

belül – elsőáldozásra felkészüljön. 

igen      –      nem 

Megfelelő rész aláhúzandó.   

http://www.szikai.hu/
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A szülő egyéb közleménye: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Aláírásommal kijelentem, hogy… 

 

- gyermekemet a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola első évfolyamába íratom a 2020/2021. 

nevelési évtől. 

- más köznevelési intézménnyel gyermekem számára tankötelezettséget 

teljesítő tanulói jogviszonyt nem létesítettem. 

 

Hozzájárulok, hogy gyermekem neve az intézmény honlapján 

(www.szikai.hu) megjelenjen. Az iskola alapdokumentumait – házirend, 

pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat – az iskola 

honlapjáról megismerhetem, vagy kérésemre – előre egyeztetett időpontban 

– az iskola épületében elolvasását az intézmény biztosítja. 
 

 

Zsombó, 2020. ………………. …… 

 

 

____________________ 

                                                                                                             szülő aláírása 
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