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ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP 
 
 

A NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2017/2018-as tanévének 1. osztályába 

 
 
A leendő első osztályos tanuló neve: 

Születési helye, ideje: 

Vallása:       Katolikus      Evangélikus      Református       Egyéb: 

Keresztelésének helye, ideje: 

Melyik óvodába jár jelenleg a gyermek? 

Édesanyja (gondviselője) neve/ leánykori név: 

Édesapja neve: 

Lakcím (elérhetőség): 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Választott orientáció:     matematika                                          sport 

Jelentkezési lap leadásának időpontja:                                2017. március 31. 
 
Kérjük, az alábbi kérdésekre aláhúzással válaszoljon: 
- Az iskolában milyen ellátást igényel gyermeke számára? 

• Csak ebédet 
• Háromszori étkezést  
• Rendelkezik-e a gyermeke Nevelési Tanácsadó vagy Szakértői Bizottság által 
kiadott szakvéleménnyel?        Igen  Nem 
•  

- Jogosult lesz-e a gyermek kedvezményes étkezésre? Ha igen, húzza alá, mi alapján! A 
jogosultság igazolására bemutatandó dokumentumok: 

• Három vagy több gyermek a családban (bemutatandó a márciusi családi pótlék 
szelvény vagy bankszámla kivonat) 
• Gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (bemutatandó az erről szóló 
jegyzői határozat) 
• Tartósan beteg a gyermek (bemutatandó az erről szóló szakorvosi vélemény) 

 
 
 
 

……………………….………..………………………… 
szülő / gondviselő aláírása 



 Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola      

 6640 Csongrád, Kossuth tér 6.                 

 Tel.: 63/570-295 

 E-mail: csongrad.nba@gmail.com 
 
 

 
Kedves Szülők! 

 
Tájékoztató a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolába történő beiratkozásról: 
A párhuzamos osztályok szervezése és az egyenletes osztálylétszámok kialakítása érdekében 
a beiratkozott gyerekeket az iskola fogja az osztályokba beosztani a szülők választása, a 
jelentkezési lapok beérkezési sorrendje, a köznevelési törvény által meghatározott 
csoportlétszám alapján.  
 
A Nagyboldogasszony Katolikus Iskolába való felvételről az iskola igazgatója dönt.  
A felvételnél előnyt élveznek: 

• azon családok gyermekei, akik már részesültek a keresztség szentségében 
• azon családok gyermekei, akik vallásukat gyakorolják 
• azok a kisgyermekek, akiknek nagyobb testvére már az intézmény tanulója 

Felvételt nyerhetnek mindazok is, akik nincsenek megkeresztelve, de a szülők ígéretet tesznek 
az intézménnyel való együttműködésre. 

 
Beiratkozási szándékukat a kitöltött jelentkezési lap leadásával jelezhetik, melyet a gazdasági 
irodában, vagy az iskola e-mail címén kérünk leadni! 
Jelentkezési lapok az iskolában kérhetők, vagy a honlapról letölthetők. 
 
Az iskola 1. évfolyamára való előzetes jelentkezési lap leadási határideje: 2017. március 31.  
 

Beiratkozás: 2017. április 20-21. (csütörtök, péntek)  800 - 1900   között. 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
 
- eredeti óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadó szakvéleménye 
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye  
- születési anyakönyvi kivonat  
- gyermek nevére kiállított lakcímkártya  
-. a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa 
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról 
- az Okmányirodában igényelt NEK azonosítót tartalmazó lap  
- iskolaköpeny ára: 2500 Ft 
- nyakkendő ára: 1400 Ft 
 

Elérhetőségeink: 
Csongrád, Kossuth tér 6. 

Telefon/fax: 06-63/570-295 
                      06-20/776-9801 

E-mail: csongrad.nba@gmail.com 
Honlap: www.csongrad.hu/nagyboldogasszony 


