
BEIRATKOZÁSI ADATLAP 

(Kérjük az adatlapot nyomtatott NAGYBETŰVEL, a személyes okmányoknak 
megfelelően kitölteni!) 

 

Tanulói azonosító: 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    TAJ szám: _ _ _   _ _ _   _ _ _ 

Adóazonosító jel:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Tagozat (kérjük a megfelelőt aláhúzni) 

 gimnázium-emelt angol / gimnázium média 9.A 

 gimnázium dráma és tánc / gimnázium rajz-vizuális kultúra 9.B 

 technikum - grafikus szakirány 9.C 

 

A tanuló neve:   ..............................................................................................................................................  

A tanuló születési neve:   ................................................................................................................................  

A tanuló e-mail címe és telefonszáma:  ..................................................................................................  

Szül. hely, időpont: ..........................................................................................................................................  

Állandó lakhely (irányítószámmal): ...................................................................................................................  

Tartózkodási hely (ha más, mint az állandó): ...................................................................................................  

Állampolgársága: ..............................................................................................................................................  

 

Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási jogcíme, tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 

száma:. ...............................................................................................................................................................  
 
 
Anyja neve: ......................................................................................................................................................  

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

Állandó lakhely (irányítószámmal): ................................................................................................................  

Tartózkodási helyének címe: ..........................................................................................................................  

Telefonszámai /vezetékes, mobil/: ...............................................................................................................  

E-mail: ...............................................................................................................................................................  
 

Apja neve:  .......................................................................................................................................................  

Állandó lakhely (irányítószámmal): ................................................................................................................  

Tartózkodási helyének címe: ..........................................................................................................................  

Telefonszámai /vezetékes, mobil/: ...............................................................................................................  

E-mail: ...............................................................................................................................................................  
  

 
 
 
 

tanuló fényképének 
helye 



Tanulóra vonatkozó egyéb tudnivalók (kérjük a megfelelő választ aláhúzni!): 

 

A beiratkozáskor az alábbi határozatok közül rendelkezik-e valamelyikkel a család: 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás:  igen/nem  

- hátrányos helyzetről szóló igazolás:  igen/nem 

- halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolás:  igen/nem 

Van-e a tanulónak szakértői véleménye: 

- sajátos nevelési igényről (SNI):  igen/nem 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségről:  igen/nem 

- tartós betegségről:  igen/nem 

- egyéb : ........................................................................  

A tanuló az alábbiak közül jogosult-e: 

- étkezési támogatásra:  igen/nem 

(ha igen, akkor milyen jogcímen: ……………………………………………………….) 

- gyógytestnevelésre (másik intézménynél):  igen/nem 

- teljes vagy részleges felmentésre testnevelésből (orvosi igazolást kérjük bemutatni): igen/nem 

 

Kérjük, amennyiben bármely pontnál igennel válaszolt, úgy az ahhoz kapcsolódó határozat/igazolás 

másolatát legyen szíves a beiratkozás során az osztályfőnök részére leadni! 

 

Nyilatkozat a 2. idegen nyelv választásáról (9.A és 9.B osztályok esetében) 

(a 9.a osztály angolos felének NEM kell kitölteni, mert ott mindenképpen az olasz nyelv lesz a 2. nyelv!) 
 

Alulírott ……………………………….… (tanuló neve) nyilatkozom, hogy a 2022.09.01-én 

induló képzésben az alábbi nyelvet választom, mint 2. idegen nyelv (kérjük a megfelelőt 

bekarikázni!): német – spanyol – olasz 

 

Budapest, 2022. ……………………….. 

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A honlapon található házirendet átolvastam és a benne 

foglaltakat tudomásul vettem (aláírás): 
 
 
 
             ..….…………………..…………..                               …………………………………… 
                                  tanuló                                                                                 szülő 


