napr. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

pl. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

/
Názov a presná adresa školy, tel.č., email, webová adresa / Az iskola székhelyének pontos címe, telefonszám, elektronikus levélcím, honlap

Dotazník k zápisu žiaka do 1. ročníka ZŠ
Az 1. osztályos tanuló beíratási kérdőíve
Údaje o dieťati / A gyermek adatai
Meno a priezvisko / Családi és utónév
Trvalé bydlisko dieťaťa / A gyermek állandó
lakhelye
Dátum narodenia / Születésének dátuma
Rodné číslo / Személyi száma
Miesto narodenia / Születésének helye
Národnosť / Nemzetisége
Štátna príslušnosť / Állampolgársága
Kód a názov zdravotnej poisťovne /
Egészségbiztosítójának számkódja és neve
Žiadam o odklad povinnej školskej dochádzky /
Kérem a tankötelezettség elhalasztását

Áno / Igen

Nie / Nem

Áno / Igen

Nie / Nem

Bude dieťa navštevovať ŠDK? /
Napközibe is fog járni a gyermek?

Áno / Igen

Nie / Nem

Bude dieťa stravovať v ŠJ /
Az iskolai étkezdében fog étkezni a gyermek?

Áno / Igen

Nie / Nem

Bude dieťa navštevovať náboženstvo? /
Fog hitoktatásra járni a gyermek?

Áno / Igen

Nie / Nem

Adresa materskej školy / Az óvoda címe
Patríte do rajónu školy? /
Az iskola körzetéhez tartoznak?
Ak nie, do ktorého okresu? /
Ha nem, melyik járásba?

Aké? / Milyen vallásúra?
O štúdium ktorého jazyka máte záujem? /
Milyen idegen nyelvet szeretne tanulni?
Zdravotný stav dieťaťa /
A gyermek egészségi állapota

forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

Údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa / A gyermek törvényes képviselőinek adatai
Meno a priezvisko otca /
Az apa családi és utóneve
Trvalé bydlisko (v prípade prechodného pobytu aj
kontaktná adresa) /
Állandó lakhely (átmeneti lakhely esetén az
elérhetőség címe is)
Kontakty: / Elérhetőségek:
Pevná linka / Vezetékes telefon
Mobil
Email
Povolanie / Foglalkozás
Adresa zamestnávateľa / A munkáltató címe
Meno a priezvisko matky /
Az anya családi és utóneve
Trvalé bydlisko (v prípade prechodného pobytu aj
kontaktná adresa) /
Állandó lakhely (átmeneti lakhely esetén az
elérhetőség címe is)
Kontakty: / Elérhetőségek:
Pevná linka / Vezetékes telefon
Mobil
Email
Povolanie / Foglalkozás
Adresa zamestnávateľa / A munkáltató címe
úplná rodina / teljes család
neúplná rodina / egyszülős család

Rodinné pomery dieťaťa /
A gyermek családi viszonyai

polosirota / félárva
sirota / árva
detský domov / gyermekotthon lakója

V prípade neúplnej rodiny - komu bolo dieťa
zverené do výchovy? /
Nem teljes család esetén kit jelöltek ki nevelésére?
Žijú rodičia v spoločnej domácnosti? /
Közös háztartásban élnek a szülők?

Áno / Igen

Nie / Nem

Súhlasím so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa v databáze školy a pre potreby školy. /
Beleegyzem gyermekem személyei adatainak kezelésébe az iskola adatbázisában, az iskola céljaira.

podpis zákonného zástupcu dieťaťa /
a gyermek törvényes képviselőjének aláírása
* Ďalšie dôležité informácie o dieťati zaznačte na opačnej strane dotazníka. / További fontos tudnivalók a gyermekről a kérdőív hátuljára
jegyzendők fel.
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

