JELENTKEZÉSI LAP
A II. RÁKÓCZI FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, ÓVODA
A tanuló neve, osztálya:
Oktatási azonosító száma:
Születési helye, ideje:
Vallása:

Katolikus Evangélikus Református Egyéb:

Keresztelésének helye,
ideje:
Melyik iskolába jár jelenleg
a gyermek?
Milyen hittanra jár?
Édesanyja (gondviselője)
neve / leánykori név:
Édesapja (gondviselője)
neve:
Lakcím (elérhetőség):
Telefonszám:
E-mail cím:
Tanult nyelv:
Iskolánkba járó testvér neve
és osztálya
Szakvélemény alapján
fejlesztésre jogosult?
Jelentkezési lap leadásának
időpontja (iskola tölti ki!):

német

angol

nem

SNI

BTMN

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy ez az előzetes jelentkezési lap nem hoz létre
jogviszonyt gyermekem és az iskola között, kitöltése sem rám sem az iskolára semmilyen
kötelezettséget nem ró. Tudomásul veszem, hogy az osztályok beosztásáról a fenti igények
figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt az előzetes jelentkezések és a beiratkozás
utáni létszám alapján.

Gyöngyös, ……..……………………………….
…………………………………………
szülő/gondviselő aláírása

Tájékoztató a
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvodába
történő felvételről
Az Egri Főegyházmegye megbízásából elsősorban a keresztény családok gyermekei
számára tartja fenn iskoláját, de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik
nyitottságot mutatnak a keresztény életre és nevelésre.
Az 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
iskola titkárságán lehet leadni! Jelentkezési lapok az iskolában és a plébániákon
kérhetők, vagy a honlapról letölthetők.
A táncművészeti osztály szervezése és az optimális osztálylétszám kialakítása
érdekében a képességmérésen elért eredmények is befolyásolják a felvételt. A
nyelvi tagozatos osztály kialakításánál elsősorban a fent felsorolt szempontok
befolyásolják a felvételt.

Elérhetőségeink:
Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.
Telefon: 37/311-736
30/613-6726
E-mail: isk.rakoczi@gmail.com
Honlap: www.rakoczi-gyongyos.sulinet.hu

