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Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu dieťaťa  / A gyermek törvényes képviselőjének 
családi és utóneve, állandó lakhelyének címe

Školský rok: / Tanév:

SPLNOMOCNENIE / MEGHATALMAZÁS

Splnomocňujem svoju manželku / svojho manžela
bytom

na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti s informáciami a korešpondenciou o žiaka / žiačke 

podpis otca dieťaťa - manžela / 
az apa-férj aláírása

podpis matky dieťaťa - manželky / 
az anya-feleség aláírása

medzi splnomocnenou osobou a príslušnou školou. Tento 
súhlas platí až do odvolania, najdlhšie však do ukončenia povinnej školskej dochádzky malelotého. Dovtedy ho 
možno odvolať písomne.

Ezennel meghatalmazom feleségemet / férjemet

minden olyan jogi tevékenység ellátására, melyre

val kapcsolatos tájékoztatást vagy írásos értesítést követően kerül sor közte és az iskola között. Egyetértésem a 
visszavonásig érvényes, legkésőbb azonban a tanuló tankötelezettségének végén lejár. Addig írásban vonható 

,
lakcímen,

tanuló-

vissza a meghatalmazásom.

-án/én-ban/ben,  dňaV
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