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JELENTKEZÉSI LAP 

A SZENT ORSOLYA ISKOLAKÖZPONT 1. OSZTÁLYÁBA 

2021/2022. TANÉV 

 

Gyermek adatai 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési helye: …………………………..…..… Ideje: ……...  év ……………. hó …….. nap 

Melyik óvodába jár: ………………………………………………………………...…….….… 

Hány évig járt óvodába: ….. 

 

Szülők adatai 

1. Édesapa/gondviselő neve: ………………………………………………………………….. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………. 

Foglalkozása: ……………………………………………………………………………….. 

Elérhető telefonszáma: ……………………………………………………………………... 

2. Édesanya neve: ………………………………………………………………………………. 

Édesanya születéskori neve: ………………………………………………………………… 

Lakcíme: …………………………………………………………………………………….. 

Foglalkozása: ………………………………………………………………………………... 

Elérhető telefonszáma: …………………………………………………………………….... 

(Amennyiben a Szülők lakcíme nem azonos, kérem karikázza be azt a pontot, ahova a 

felvétellel kapcsolatos értesítést küldhetjük, illetve akivel a kapcsolatot tarthatjuk.) 

 

Nyilatkozom, hogy a fenti adatokat önként, az iskola honlapján megtalálható adatvédelmi 

tájékoztatót megismerve, azt tudomásul véve adom át az iskola számára. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a túloldalon szereplő tájékoztatót megismertem, az abban 

foglaltakat elfogadom.  

 

A jelentkezési lap leadási határideje: 2021. március 31. 

 

 

Dombóvár, 2021. …………… hó …… nap  

 

        …………………………………… 

                    Szülő / Gondviselő 
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Tájékoztató a Szülő / Gondviselő számára! 

 

1. A jelentkezési lap benyújtása nem jelenti automatikusan a gyermek felvételét az 1. 

osztályba. 

 

2. Előre egyeztetett időpontban a szülők gyermekükkel a leendő első osztályban tanító 

pedagógusokkal, és az igazgatóval ismerkedő beszélgetésen vesznek részt.  

 

3. A fentieket megelőzően az óvodák szervezésében alkalmassági vizsgán vesznek részt 

a leendő első osztályosok. (Ezt az iskola tornatermében a testnevelő tanáraink végzik, 

amin a szülőknek nem kell jelen lenni.) 

 

4. Az elbeszélgetés és az alkalmassági vizsga alapján születik döntés a gyermek 

felvételéről, amelyről írásbeli értesítést küld az iskola. 

A fel nem vett gyermekeket más iskolába kell beíratni. 

 

5. Fontos: A gyermek fejlődését a pedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik. 

Amennyiben a tanév folyamán a gyermek fejlődésében olyan probléma jelentkezik, 

ami miatt alkalmatlanná válna a szakosított osztályban folyó munkára, az igazgató és a 

szülő közösen dönt a tanuló más iskolába való áthelyezéséről.  

 

 

 

 

Iskolavezetés 

 

 

 

 

 


