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Kedves Szülők! 

 
Tájékoztató a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolába történő felvételről: 
A párhuzamos osztályok szervezése és az egyenletes osztálylétszámok kialakítása érdekében 
a felvételt nyert gyerekeket az iskola fogja az osztályokba beosztani. Ebben szerepet játszik a 
szülők választása, a jelentkezési lapok beérkezési sorrendje, a köznevelési törvény által 
meghatározott csoportlétszám is. A jelentkezési lapokat a gazdasági irodában, vagy az iskola 
e-mail címén kérjük leadni! 
Az Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság elsősorban a keresztény családok 
gyermekei számára tartja fenn iskoláját, de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik 
nyitottságot mutatnak a keresztény életre és nevelésre. 
A Nagyboldogasszony Katolikus Iskolába való felvételről az iskola igazgatója dönt az alábbi 
szempontok figyelembe vételével. 
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, 
‒ azok a gyermekek, akik az óvodában hitoktatásban már részt vettek. 
A fennmaradó helyekre felvételt nyerhetnek mindazok is, akik esetleg nincsenek még 
megkeresztelve, de a szülők ígéretet tesznek a vallásos nevelésre, e tekintetben is az 
intézménnyel való együttműködésre. 
Beiratkozási szándékukat a kitöltött jelentkezési lap leadásával jelezhetik, melyet az iskolában 
lehet leadni! Jelentkezési lapok az iskolában kérhetők, vagy a honlapról letölthetők. 
Az iskola 1. évfolyamára való jelentkezési lap leadási határideje: 2015. március 27. A 
felvételi döntésről személyesen (e-mailben, telefonon), illetve később írásban 2015. április 
10-ig értesítjük a Szülőket. A határidőn túli jelentkezéseket az osztálylétszámok 
függvényében tudjuk elbírálni. 
A felvételt nyert tanulók beiratkozásának időpontja:  
2015.   április 16. 800-1900 között 
 április 17. 800-1800 között 
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
-          óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadó szakvéleménye 
-          sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye 
-  születési anyakönyvi kivonat 
- gyermek nevére kiállított lakcímkártya 
- diákigazolvány igényléshez 1400 Ft 
- az Okmányirodában igényelt NEK azonosítót tartalmazó lap 
- iskolaköpeny ára: 2500 Ft 
- nyakkendő ára: 1100 Ft 
 
Elérhetőségeink: 
Csongrád, Kossuth tér 6. 
Telefon/fax: 06-63 / 570 - 295 
E-mail: csongrad.nba@gmail.com 
Honlap: www.csongrad.hu/nagyboldogasszony 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 
 

A NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2015/2016-os 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 (gondviselője) neve: 
Lakcím (elérhetőség): 
Telefonszám: 
E-mail cím: 
Angol nyelvszoktató:           igen                                                nem 
Választott orientáció:     képzőművészet                                    sport 
Jelentkezési lap leadásának időpontja:                                2015. március 27. 
 
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 

 


