
Intézmény OM azonosítója és neve: 027884 Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

 Adatfelvételi lap – általános iskolai beiratkozás  
2021/2022. tanév 

Gyermek (tanuló) adatai 
Személyes adatok 

A gyermek neve:  
Oktatási 

azonosítója: 
 

Anyja születési neve:  Neme:  

Születési ország:  Születési hely:  Születési idő:  

Állampolgársága:  Anyanyelve:  

Igazolványok:  

Személyi ig. 

száma: 
 TAJ száma:  Adóazonosító jele:  

Lakcím adatai:  
Állandó lakóhelye (lakcímkártya alapján) 

Irányítószám:  Helység:  

Közterület neve:  
Közterület 

jellege: 
 Házszám:  

Emelet  Ajtó   

 A gyermek szokásos tartózkodási helye – ahol életvitelszerűen tartózkodik – megegyezik a lakcímkártyán megjelölt állandó 

lakóhelyével. (Amennyiben igen, X-et kell tenni a négyzetbe!) 

Tartózkodási helye – ha nem egyezik meg az állandó lakhelyével, akkor töltendő 

Irányítószám:  Helység:  

Közterület neve:  
Közterület 

jellege: 
 Házszám:  

Emelet  Ajtó   

Szülő(k) / Törvényes képviselő(k) 
1. Szülő / Törvényes képviselő - (Amennyiben igen, X-et kell tenni a négyzetbe!) 

Neve:  
Törvényes képviselet 

jogalapja: 
 Szülő   Gyám 

Születési 

neve: 
 

Rokonsági fok (pl.: édesanya, 

gyám, testvér, nevelőszülő, stb.): 
 

Anyja születési 

neve: 
 

 A törvényes képviselő állandó lakóhelye 

megegyezik a gyermek állandó lakóhelyével. 

Állandó lakóhelye (lakcímkártya alapján) – ha nem egyezik meg a gyermek állandó lakhelyével, akkor töltendő 

Irányítószám:  Helység:  

Közterület neve:  
Közterület 

jellege: 
 Házszám:  

Emelet  Ajtó   Az értesítési cím megegyezik az állandó lakóhellyel. 

Értesítési cím – ha nem egyezik meg az állandó lakhelyével, akkor töltendő 

Irányítószám:  Helység:  

Közterület neve:  
Közterület 

jellege: 
 Házszám:  

Emelet  Ajtó   



2. Szülő / Törvényes képviselő - (Amennyiben igen, X-et kell tenni a négyzetbe!) 

Neve:  
Törvényes képviselet 

jogalapja: 
 Szülő   Gyám 

Születési 

neve: 
 

Rokonsági fok (pl.: édesanya, 

gyám, testvér, nevelőszülő, stb.): 
 

Anyja születési 

neve: 
 

 A törvényes képviselő állandó lakóhelye 

megegyezik a gyermek állandó lakóhelyével. 

Állandó lakóhelye (lakcímkártya alapján) – ha nem egyezik meg a gyermek állandó lakhelyével, akkor töltendő 

Irányítószám:  Helység:  

Közterület neve:  
Közterület 

jellege: 
 Házszám:  

Emelet  Ajtó   Az értesítési cím megegyezik az állandó lakóhellyel. 

Értesítési cím – ha nem egyezik meg az állandó lakhelyével, akkor töltendő 

Irányítószám:  Helység:  

Közterület neve:  
Közterület 

jellege: 
 Házszám:  

Emelet  Ajtó   

Iskolába lépéshez szükséges fejlettség igazolása - (Amennyiben igen, X-et kell tenni a négyzetbe!) 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás rendelkezésre áll.  

 A gyermek nem magyarországi óvodával áll jogviszonyban.  

Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet vagy egyéb különleges helyzet - (Amennyiben igen, X-et kell tenni az adott 

négyzetbe!)  

 Sajátos nevelési igényű a gyermek    Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

 Nem hátrányos helyzetű   Hátrányos helyzetű    Halmozottan hátrányos helyzetű 

 Szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő    Testvére az adott intézmény tanulója 

 Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található  

 Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található 

 Gyermekemnek olyan betegsége van, amely folyamatos kezelést igényel, ha igen, a betegség ……………………………….. 

(Az igazoló dokumentumok, szakértői vélemény másolatait csatolni kell!) 

 

Etika és hit- és erkölcstan közötti választás  

Gyermekem 

számára  
 Etika  Hit- és erkölcstan 

órán való részvételt 

igényelek. 

Egyúttal kijelentem, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot az adatlappal együtt az intézmény részére eljuttatom.  

 

 

 

 

 

 

 



A benyújtott adatlap mellé az alábbi kitöltött nyomtatványokat kérjük visszajuttatni:  

 

1. Nyilatkozat – az életvitelszerű lakcímről 

2. Nyilatkozat – a gyermek törvényes képviseletéről 

3. Szülői kérelem az osztályba sorolásról 

4. Szülői nyilatkozat a 16.00 óráig való bent tartózkodásról 

5. Nyilatkozat – Etika, hit- és erkölcstan oktatás választásáról  

6. Aláírt adatkezelési tájékoztató 

7. Diákigazolvány igénylés NEK adatlapja 

8. Iskolai póló és nyakkendő rendelése 

 

A benyújtott adatlap mellé az alábbi dokumentumok másolatát csatoltam:  

(Amennyiben igen, X-et kell tenni az adott négyzetbe!) 

 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító másolata.  

 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata 

 A szakértői vélemény másolatai 

 A hátrányos helyzetről szóló határozat másolata 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolata  

 A tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermekről szóló irat másolata 

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

adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak 

ismeretében önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom vonatkozó személyes adatok 

kezeléséhez. 

……………………………, 2021. április „…” 

……………………………………………. 

Szülő (1) / Gyám (1) - aláírás 

……………………………………………. 

Szülő (2) / Gyám (2) - aláírás 



 

 


