
Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

6000 Kecskemét, Mészöly Gy. tér 1-3. 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSHOZ 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

a 2022/2023. tanévre 

A gyermek neve: …...................................................................................................................................... 

Oktatási azonosító száma: ……………………………………….. TAJ sz.: ………………................... 

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………… 

Lakhelye: …………………………………………..……….……………………………………………… 

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………….……………………… 

Kötelező felvételt biztosító általános iskola neve: ………………………………………………………. 

címe: ……………………………………………………………………………………………………….. 

A gyermek anyjának leánykori neve: …........................................................... Tel.: .................................... 

Férjezett név: ………………………………………………… e-mail: …………………………………… 

Anya foglalkozása, munkahelye: …………………………………………………………………………… 

 ..............……………………………….....………………………………………………………………… 

Apa/gondviselő neve: …………………………………………………… Tel: ………..…......……………. 

 e-mail: …………………………………………. 

Apa/gondviselő lakhelye és/vagy tartózkodási helye: ………………………………………………………. 

Apa foglalkozása, munkahelye: …………………………………………………………………………….. 

 .……………………………………………………………………………………………………………… 

Testvérek száma: …… ebből óvodás: …… általános iskolás: …… középiskolás: …… 

testvér/ek neve az intézmény, ahova jár/nak 

  

  

  

Melyik óvodából érkezett: 

neve, címe, csoport neve: ..............…………………………………………………………………. 

Óvodapedagógusok neve: ...............………………………………………………………………… 

Hány évig járt óvodába? .............................. 



Nyilatkozom, hogy gyermekem a Pedagógiai Szakszolgálat felmérésén: 

 nem vett részt, szakértői véleménnyel nem rendelkezik. 

 részt vett, szakértői véleményt csatolom. 

Felvétel esetén gyermekem számára: 

 napközit és 3x-i étkezést igényelek. 

 napközit és ebédet igényelek. 

Gyermekem 

 étkezése térítésmentes, mert rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 50%-os étkeztetését kérem, mert 

1.) 3 vagy több gyermek ellátásáról gondoskodunk; 

2.) tartósan beteg, illetve fogyatékos az óvodáskorú gyermekem. 

(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni!) 

Vállalom, hogy gyermekem felvétele esetén az étkezési díjat átutalással egyenlítem ki. 

Gyermekemnek olyan betegsége van, amely folyamatos kezelést igényel: igen – nem 

ha igen, a betegsége: .....................…………………………………………………………………… 

(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni! A betegséget, iskolaérettséget igazoló 

dokumentumokat, szakértői véleményt csatolni kell!) 

A 20/2012. EMMI rendelet alapján Önnek lehetősége van eldönteni, hogy gyermeke a 2022/23-as 

tanévben, a kötelezően választható erkölcstan, vagy hit- és erkölcstanoktatásban vegyen részt. 

Gyermekem számára: 

 hittanórán való részvételi lehetőséget (római katolikus hit- és erkölcstan, görög katolikus hit- és 

erkölcstan, református hit- és erkölcstan, Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan) igényelek. 

 kötelező erkölcstanórán való részvételt igényelek. 

A választott képzés: 

 angol-magyar két tanítási nyelvű képzés, 

 német-magyar két tanítási nyelvű képzés, 

 emelt szintű matematika és idegen nyelv, 

 humán tagozatos képzés. 

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

Kecskemét, 2022. április ....... 

 ………………………….. ………………………….. 

 szülő szülő 

 ………………………….. ………………………….. 

 szem. ig. szám szem. ig. szám 


