Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
JELENTKEZÉSI LAP
4 évfolyamos osztályba
a 2021/2022-es tanévre
Személyes adatok
1. A tanuló neve: (az anyakönyvi kivonat alapján) ________________________________________
2. Oktatási azonosító száma: _____________________________________
3. Születése:

___________ (hely) _______ (év) ___________ (hónap) ___ (nap)

4. Anyanyelve:

_____________________ 5. Állampolgársága: ______________

6. Vallása:

_____________________________________________________

7. Tekintetbe veendő betegsége (pl. cukorbetegség) ___________________________________
8. Édesanyja leánykori neve*: __________________________ foglalkozása: _______________
telefonszáma:

(*az anyakönyvi kivonat alapján)

-

-

9. Édesapja neve: ___________________________________ foglalkozása: _______________
telefonszáma:

-

-

10. Testvérei: név: ________________ életkor: _____; név: ________________ életkor: _____
név: ________________ életkor: _____; név: ________________ életkor: _____
név: ________________ életkor: _____; név: ________________ életkor: _____
11. Lakása:

(irányítószám) ______________(város) ___________________(út, utca,

tér, köz) ______(házszám)

telefon: _________________________

12. Gondviselő email címe: (kérjük olvashatóan beírni az értesítés végett) _______________________
13. Szociális háttér (özvegység, munkanélküliség, válás stb.): ___________________________
__________________________________________________________________________
Tanulmányi adatok
14. Iskolájának (ahonnan jön) neve: ________________________________________________
címe: _____________________________________________________________________
15. Előmenetele:
Tantárgy

5.o. 6.o. 7.o.
tanév vége

8.o.
félév

Tantárgy

Magyar nyelv

Természetismeret

Magyar irodalom

Földünk
és környezetünk

………… nyelv

Biológia

Történelem és állampolgári ismeretek

Fizika

Matematika

Kémia
Technika életvitel

Magatartás

Rajz
és vizuális kultúra

Szorgalom

Ének-zene

Hittan*

Testnevelés
és sport

amennyiben tanulta

5.o. 6.o. 7.o.
tanév vége

8.o.
félév

16. Első idegen nyelv (az általános iskolában tanult idegen nyelv) angol – német *
(* a tanult nyelv aláhúzandó)
Kötelezően választható második idegen nyelv: latin – angol – német – olasz – francia*
első helyen:
második helyen:
harmadik helyen:

_____________
_____________
_____________

* A felsorolt nyelvek közül kell választani. Francia
nyelvre felvehető tanulók száma 15 fő, olaszra 30
fő a többi nyelv esetében nincs létszámhatár.

17. Iskolán kívüli rendszeres tevékenysége (heti óraszámmal):


Sport: ________________________________ klub; __________________szakág ______ óra/hét



Zene: ______________________________________________________hangszer ______óra/hét



Egyéb: ___________________________________________________________

______óra/hét

Egyéb adatok
18. Felvétel esetén vállalja-e a gimnázium katolikus szellemiségéből adódó kötelezettségeket:
 keresztény életforma (viselkedés, beszédstílus, öltözködés, megjelenés, tanulmányi munka lelkiismeretes végzése);
igen / nem*
 osztály- és iskolamiséken, lelki-napokon, az osztály és évfolyam lelkiségi programjain (zsolozsma,
keresztút stb.), valamint az egyházi ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseken, rendezvényeken
való rendszeres részvétel;
igen / nem*
 az iskolai közösség rendezvényein való tevékeny részvétel.
igen / nem*

A fenti adatok és szándékok hitelességét, valamint az Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégiumból
(írásban és szóban) kapott tájékoztatás tudomásul vételét aláírásommal igazolom.

.............................................
Apa (gondviselő)

.......................................
Tanuló

Budapest, ______. _____ hónap ____ nap

Mellékletek:

Plébánosi, lelkészi ajánlás
2 db felbélyegzett, megcímzett válaszboríték

..............................................
Anya (gondviselő)

BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT
(Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni)

Alulírott _____________________________ (külön élő szülő neve) nyilatkozatot teszek
arról, hogy gyermekemnek __________________________________ (a gyermek neve) a
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégiumba való jelentkezését támogatom.

____________________________
szülő

Kelt: _______. ____. ____.

