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BEIRATKOZÁSI LAP 
 
 

Békéssámsoni Általános Iskola 
 2022/2023. tanévének_______. évfolyamára 

 
(A beiratkozási lapot nyomtatott betűkkel / olvashatóan kérjük kitölteni!) 

 

NEBULÓ születési neve:   

Körzetes: (iskola tölti ki) igen nem 
Járási Kormányhivatal által kijelölt (iskola tölti ki) igen nem 

A gyermek (nebuló) adatai:  
Oktatási azonosító:  
Születési hely, idő:  
TAJ száma:  
Személyi igazolvány száma:  
Adószáma:  
Állandó lakhelye lakcímkártya alapján:   
Tartózkodási helye lakcímkártya alapján:   
Életvitelszerű lakhely:   
Melyik iskolából érkezett?  
Egyéb információ a gyermekről (tartós betegség, 
allergia, egyéb különleges helyzet stb.):  

Az édesanya adatai:  
Születési név:  
Viselt név:  
Állandó lakhelye lakcímkártya alapján:   
Tartózkodási helye lakcímkártya alapján:   
Életvitelszerű lakhely:  
Személyi igazolvány száma:  
Munkahely megnevezése:  
Napközben elérhető telefonszám:  
E-mail cím:  
Az édesapa adatai:  
Születési név:  
Viselt név:  
Állandó lakhelye lakcímkártya alapján:   
Tartózkodási helye lakcímkártya alapján:   
Életvitelszerű lakhely:  
Személyi igazolvány száma:  
Munkahely megnevezése:  
Egyéb telefonszám:  
E-mail cím:  
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A gondviselő adatai - amennyiben releváns  
Születési név:  
Viselt név:  
Állandó lakhelye lakcímkártya alapján:   
Tartózkodási helye lakcímkártya alapján:   
Életvitelszerű lakhely:  
Személyi igazolvány száma:  
Munkahely megnevezése:  
Napközben elérhető telefonszám:  
E-mail cím:  
 A gyermek (nebuló) különleges gondozáshoz való 
joga – amennyiben releváns 

Ügyirat száma – érvényességi ideje  

Sajátos nevelési igény:  
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség:  
Hátrányos helyzet:  
Halmozottan hátrányos helyzet:  
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:  
Napközi / Étkezés igénye   
Étkezés (kérjük bekarikázni) Tízórai Ebéd Uzsonna 
Napközi - étkezés 3x (kérjük bekarikázni) igen nem 

Egyéb  

Testvér/ek az intézményben (név, osztály) 
 
 

A nebuló szülője, testvére tartósan beteg, vagy 
fogyatékkal elő?  
Etika / Hit- és erkölcstan oktatás  

Gyermekem a/z 
ETIKA 

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

református  katolikus 

oktatásban kíván részt venni 

 

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

 
Vállalom, hogy az adatokban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az iskola elérhetőségeinek 
egyikén bejelentem. 
 
Aláírásommal igazolom, hogy az adatlap adatait önként adom át az intézmény számára a felvételi eljárás 
lebonyolításához, illetve felvétel esetén az oktatási és kapcsolattartási tevékenységek, eljárások céljára, 
illetve az adatkezelési és megismerési nyilatkozatomban foglaltak alapján.  
 
 
Dátum: ______________________________________ 
 

______________________________________________ 
Szülő/Törvényes képviselő  1. 

aláírása 
 
 

______________________________________________ 
Szülő/Törvényes képviselő  2. 

aláírása 
 


