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Beiratkozási lap az 1. osztályba (2021/2022. tanév) 

A gyermek neve:  ....................................................................................... Osztálya: .....................  

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

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

Hány évig járt óvodába:  .................................................................................................................  

Anyja neve:  .................................................... Anyja leánykori neve: ...........................................  

Munkahelye, foglalkozása:*  ...........................................................................................................  

Tel: ..................................................... e-mail címe: ........................................................................  

Apja/gondviselője neve: .................................................................................................................  

Munkahelye, foglalkozása: *  ..........................................................................................................  

Tel: ................................................................ e-mail címe: .............................................................  

Gyermek állandó lakcíme (a lakcímkártyán szereplő cím szükséges)  ..........................................  

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

Gyermek tartózkodási helye (amennyiben nem egyezik meg az állandó lakcímmel)....................  

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

Gyermek TAJ száma: ..........................................................  

Gyermek oktatási azonosítója: .............................................  

 

Milyen hittant szeretne tanulni?  □ görögkatolikus □ római katolikus □ református 

Jogosult lesz-e a gyermek 

ingyenes/kedvezményes étkezésre? 

Ha igen, húzza alá, mi alapján! 

A jogosultság igazolását kérjük alátámasztani 

a megfelelő határozat/szakvélemény 

elküldésével. 

Jelen e-mailhez csatoljuk továbbá az ehhez 

szükséges nyilatkozatokat, melyet a 

beiratkozási lap visszaküldésekor kérünk 

visszajuttatni intézményünkbe. 

1. 3 vagy több gyermek a családban 

(beiratkozáskor bemutatandó a 

márciusi családi pótlék szelvény vagy 

bankszámla kivonat) 

2. gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság (bemutatandó az 

erről szóló jegyzői határozat) 

3. tartósan beteg a gyermek 

(bemutatandó az erről szóló 

szakorvosi szakvélemény) 

 

                                                 
* Kitöltése önkéntes 
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4. Az étkezés megrendelésekor kérjük, 

jelezzék, ha gyermekük bármilyen 

ételallergiával él, mert lehetőségünk 

van a diétás étkezés megigénylésére. 

A testnevelés órán, iskolai logóval ellátott pólóban tornáznak a gyerekek. Ahhoz, hogy 

iskolakezdésre elkészüljenek - ami hosszabb időt vesz igénybe-, szükséges, hogy jelezzék, 

milyen méretű pólót igényelnek gyermekük számára. Levelünkhöz mellékeltük a 

mérettáblázatot, ami alapján kérjük, karikázza be a megfelelő méretet: 

 4-es méretű póló 

 6-os méretű póló 

 8-as méretű póló 

 10-es méretű póló 

 12-es méretű póló 

Előreláthatóan ára: 1500-2000 Ft/db. Ennek költségét a dokumentumok bemutatásakor kérjük 

kiegyenlíteni. 

Kedves Szülők! 

Gyermekük tanévkezdésével kapcsolatosan keresni fogják Önöket a leendő tanítónők. 

Reméljük, személyesen is tudnak találkozni. Ha bármilyen kérdésük felmerül, a 

beiratkozas.iskola@efrem.hu email címen jelezhetik. 

Dátum: 

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

 szülő/gondviselő aláírása 
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