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ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

JELENTKEZÉSI ADATLAP*
ELSŐS BEIRATKOZÁSHOZ
A gyermek neve:
Lakcíme:

Tel:

Születési helye:
Állampolgársága:
Oktatási azonosító szám:
Testvérek száma

Születési ideje:
TAJ száma:

Testvérek közül ki tanul ebben az
iskolában, melyik osztályba jár

Óvoda neve:
Neve
Apja
(gondviselő)

Hány évet járt óvodába?

Foglalkozása
Munkahelye

Tel:

Leánykori neve

Anyja

Foglalkozása
Munkahelye

Tel:

Gyermekem Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvéleménnyel rendelkezik:

igen / nem

A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítéshez használható e-mailcím:

Milyen hitoktatást kér gyermeke számára: katolikus
Napközi ellátást kér-e gyermeke számára?
Indoklás:

református
igen

evangélikus
nem

Megjegyzés:

Az iskola Nevelési nyilatkozatát, Házirendjét és Adatkezelési tájékoztatóját elolvastam, és azok tartalmát
elfogadom.
Piliscsaba, ………..év……….hó…….n

apa, gondviselő aláírása

* a személyes- és tanulmányi adatokon kívül az adatszolgáltatás önkéntes,
a jelentkezési lap az intézmény adatkezelési tájékoztatójával együtt érvényes.

anya, gondviselő aláírása
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Tisztelt Szülők!
Köszönjük, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni.
Iskolánk a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott katolikus iskola, amely keresztény szellemben neveli
a rábízottakat. A sikeres együttműködés érdekében, élve a Nemzeti köznevelési törvény 31.§ (2) a) pontjában
megfogalmazott joggal, az alábbi kérdőíven az Önök családjáról, vallásgyakorlatáról tájékozódunk. Kérem, a
jelentkezési lappal együtt ezt a kérdőívet is töltsék ki!
Köszönettel
Berthóty László Gergely
igazgató
KÉRDŐÍV (gyermek neve) …………………………………ISKOLAI FELVÉTELÉHEZ
A gyermek melyik felekezethez tartozik?

katolikus

református

evangélikus

egyéb
Igen

Részesült-e a gyermek a keresztség szentségében?
Jár-e a gyermek rendszeresen (vasárnapokon, ünnepeken) templomba?
Vannak-e már hittani ismeretei?
Egyházi házasságot kötöttek-e a szülők?
Járnak-e a szülők rendszeresen templomba?
Töltenek-e be a szülők egyházi, egyházközségi funkciót?
Aktív-e a család kapcsolata a plébániával, gyülekezettel?
A család tagja-e valamelyik egyházi lelkiségi mozgalomnak, közösségnek, szervezetnek?
1. Miért tartja fontosnak, hogy gyermeke a Páduai Szent Antal iskolába járjon?

2. Mennyi időt tölt el naponta gyermekével?

3. Milyen gyakran vesz részt a család közös programokon? Azok milyen jellegűek?

4. Van-e a gyermeknek otthon feladata? Például…

5. Hogyan tudja megoldani, hogy gyermeke csak az életkorának megfelelő benyomások érjék?

6. Megítélésük szerint gyermekük miben tehetséges?

7. Milyen egyéb szempontot ajánl az iskola figyelmébe, amely alátámasztja gyermeke felvételét?

* a személyes- és tanulmányi adatokon kívül az adatszolgáltatás önkéntes,
a jelentkezési lap az intézmény adatkezelési tájékoztatójával együtt érvényes.

Nem

Nem
tudom
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Adatkezelési tájékoztató

A Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 2081
Piliscsaba, Béla király útja 72. „Páduai”) 2018. november 10. napjától kezdődően a jelen adatkezelési
tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat. Az
adatkezelés célja a jelentkező diák iskolába történő felvétele, az adatkezelés jogalapja az alap és tanulmányi adatok
esetében a Páduai jogi kötelezettségének teljesítése, a hitéleti és egyéb adatok esetében hozzájárulás.
A Páduai adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Páduai adatvédelmi tisztviselője: dr. Sipos Adrienn (email cím: adatvedelem@paduai.hu) A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult visszavonni, a
személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérni,
illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival
kapcsolatos jogát gyakorlásával, illetve a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok megsértésével
kapcsolatban a Páduai adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségeken. A személyes adatai
megsértésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(www.naih.hu).
A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Páduai a
gondviselők, illetve
……………………………………………………[gyermek neve]
személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje,
valamint vállalom, hogy a gyermekem személyes adataiban bekövetkező bármely változást a változás megtörténtét
követő legfeljebb nyolc napon belül bejelentem a Páduai részére.
Kelt: …………………………, 20….. …………….hó …………….nap

…………………………………………
törvényes képviselő aláírása
…………………………………………
GYERMEK NEVE
…………………………………………
törvényes képviselő neve olvashatóan

* a személyes- és tanulmányi adatokon kívül az adatszolgáltatás önkéntes,
a jelentkezési lap az intézmény adatkezelési tájékoztatójával együtt érvényes.

