
Beiratkozási adatlap 

2021/2022. tanévre 

Általános iskola első osztályába 

(Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) 

 

 

Alulírott …………………………………………..(szülő/gondviselő neve) gyermekemet a 

Szent István Római Katolikus Általános Iskola első osztályába szeretném beíratni. 

Gyermekem neve:…………………………………………………… 

Oktatási azonosítója:………………………………………………… 

Születési helye, ideje:……………………………………………….. 

Anyja neve:…………………………………………………………. 

Anyja viselt neve:…………………………………………………… 

Apja neve:…………………………………………………………… 

Gondviselő neve: …………………………………………………… 

telefon:………………………………………… 

e-mail:………………………………………… 

 

Gyermek állandó lakcíme:………………………………………………………………….. 

Levelezési címe:…………………………………………………………………………….. 

Személyi igazolványának száma:…………………………………….. 

TAJ száma:………………………………. 

Adóazonosító jele:…………………………. 

 

Gyermekem óvodájának neve:………………………………………………………………. 

A gyermek …….. évig járt óvodába. 

Az iskolaérettségi vizsgálat eredménye:…………………………………………………….. 

 

Gyermekem lakcím szerint a ………………………………………………………Iskola 

beiskolázási körzetébe tartozik. 



Melyik tanító osztályába szeretne járni? 

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

Milyen nyelvet szeretne tanulni? angol  német 

Lehetőség szerint kérését figyelembe vesszük. 

 

 

A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot:    igen   -   nem 

 

Ha az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot: 

Szülő neve:………………………………… 

(szül.név:………………………………………, szül. hely, idő:………………………………, 

anyja neve:……………………………………., szem. ig. száma:……………………………., 

lakcíme:……………………………………………………………………………...…………). 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt:………………………………….. 

 

       …………………………………………… 

    szülő/gondviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beiratkozás 

a 2021/2022. tanévre 

 

 

Tanuló neve:………………………………………….………………..   Osztálya: 1. o. 

Alulírott tanuló és szülei elfogadjuk és támogatjuk a Szent István Katolikus Általános Iskola 

nevelési célkitűzéseit és a diákok lelki, szellemi fejlődése érdekében folytatott munkáját. 

Az iskola választásával tudomásul vesszük az alábbi elvárásokat: 

- szorgalmas, a képességeknek megfelelő tanulás 

- tisztelettudó magatartás 

- heti 2 hit- és erkölcstan óra (felekezetek szerint) 

- hónap első vasárnapján közös szentmise a Nagytemplomban (bejáróknak, 

protestánsoknak saját templom) 

- az egyházi ünnepek méltó megtartása 

- a házirend szerinti viselkedés 

- a tanulók iskolán kívül is kötelesek magatartásukkal a keresztény értékrendet képviselni 

és iskolánk hírét öregbíteni. 

 

Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy a tanulót súlyos magatartási problémák, az iskola 

szellemiségét sértő magatartás esetén az iskolából eltanácsolják. Ez esetben – mivel az 

intézménynek nincs kötelező beiskolázási körzete – a szülő köteles gyermekének más iskolát 

keresni. 

 

Kelt:………………………………….. 

 

       …………………………………………… 

    szülő/gondviselő aláírása 

 

 

 



Nyilatkozat 

 

 

Alulírott………………………………….. (lakcím:……………………………….……..….) 

az alábbi kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszem. 

 

Kijelentem, hogy e nyilatkozat aláírásával egyidejűleg ………………………………………... 

nevű gyermekemet a Szent István Római Katolikus Általános Iskola (Pápa, Fő tér 6.) 

2021/2022. tanévének első évfolyamába kívánom beíratni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (1) 

bekezdése szerint a beíratás napján jön létre a tanulói jogviszony. 

 

Gyermekem felvétele esetén kötelezettséget vállalok arra, hogy 2021. szeptember 1-jétől 

kezdődően a fent nevezett intézményben kezdi meg tanulmányait. 

 

Ezen nyilatkozatot a mai napon tett általános iskolai beiratkozás megerősítése céljából teszem. 

 

Kelt:………………………………….. 

 

       …………………………………………… 

    szülő/gondviselő aláírása 

 

 

 

 

 


