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SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

tanköteles korú gyermek általános iskolai felvételéhez 

 

Alulírott szülő szándékomat fejezem ki, hogy iskolaköteles korú gyermekemet a 2021/2022. tanévre 

a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolába 

szeretném beíratni. 
 

Gyermek neve:    ………………………………………………………………….………….……… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………….….…….. 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………….……........... 

Oktatási azonosító száma: ……………………………………………...……………………….……. 

Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………….….. 

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………….…………….…... 

Anya születési neve: ……………..…………..……………………………...……………………..… 

Anya neve (ahogyan használja): …………………………………………………………………..….. 

Anya lakcíme: ………………………………………………...……………...……………………..… 

Telefonszám / e-mail cím:……………………………………………………………………….……. 

Apa (gondviselő) neve: ...………………………………………………………………………….… 

Apa lakcíme: …………………..……………………………...……………...…………………….… 

Telefonszám / e-mail cím : ……………………………………………………………………….….. 

Ha jár testvér iskolánkba,(neve és osztálya)? …………………………………………………….….. 

Intézményünk az állandó lakhely szerint: körzetes – nem körzetes       *A megfelelőt aláhúzással kérjük jelölni. 

Amennyiben nem körzetes, a körzetes iskola megjelölése (Intézmény neve, címe): …………….…. 

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

Jelenlegi intézmény, (óvoda neve) ahová a gyermek jár? …………………………………………… 

Gyermekemet a 2021/2022-es tanévben      általános tantervű        vagy     idegen nyelvi orientációjú 

osztályba szeretném íratni.    *A megfelelőt aláhúzással kérjük jelölni. 

Amennyiben az idegen nyelvi orientációt választja, kérem aláhúzással jelölje a választott nyelveket. 

     (angol-kínai)         (angol-szerb) 
 

Beküldés: a kossuth.iskola@sztejki.hu  e-mail címre, 2021. április 9-ig (péntek). 
 

Szeged, 2021. ……………..…………. 

  ………………………………. 

  szülő 
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NYILATKOZAT 

 

Aluírott  …………………………………………….szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy 

……………………………………………..... nevű gyermekem a 2021/2022-es tanévtől kezdődően  

 

etika         hit-és erkölcstan  

oktatásban kíván részt venni. 

(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!) 

 

Hit és erkölcstan oktatás választása esetén, töltse ki a következőt. 

Gyermekem a  

Magyar Katolikus Egyház      Magyar Református Egyház  

 

 

által  szervezet hit-és erkölcstan órán vesz részt a 2021/2022. tanévtől. 

(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!) 

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2021/2022. tanévtől érvényes, azon módosítani csak 

írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép hatályba. 

 

 

Szeged, 2021…………………. 

 

  ……………………………………………………. 

  szülő/törvényes képviselő aláírása 


