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Tisztelt Szülő!
Az 2011. évi CXC. – A Nemzeti köznevelésről szóló - törvény 41.§.-a az intézmények számára
meghatározza, hogy a tanulókról milyen adatokat kell nyilvántartani és kezelni.
A törvényi előírásoknak eleget téve azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy szíveskedjen az alábbi
adatokat pontosan kitöltve intézményünk részére visszajuttatni.

1.

Tanulói alapadatok

Osztály: ……………………………………………..

Vezetéknév: ………………………………….
Keresztnév: ………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………
Állampolgárság: …………………………….....
Személyi igazolvány száma: ……………………………..…………………………………………………….............
Közoktatási azonosító szám:……………………………………………………………………………………………….
TAJ szám: …………………………………………………………....................................................................
Adóazonosító száma: …………………………………………………………………………………………………………
Születési hely: ………………………………………………….. Születési idő: …………………………………….
Állandó lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………….
Levelezési cím: ………………………………………………………………………………………………………………….
Ideiglenes lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………..
Elérhetősége: ………………………………....................... e-mail: …………………………………………………
Kollégiumi elhelyezést igényel-e?
Étkezést/menzát igényel-e?
Ingyenes tankönyvre jogosult-e?

igen
igen
igen

nem
nem
nem

2. Hozzátartozói adatok:
Szülő, gondviselő neve: ………………………………………………………………………………………………………
Családi állapota: …………………………………………………………………………………………………………………
Szülő elérhetősége/telefonszáma:……………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Szülő állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………….
Eltartottak száma: …………………………………………………………………………………………………………….
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3.

Eltérő nevelési igény

Fogyatékosság típusa: (Kérjük aláhúzással jelölni a megfelelőt)
diszlexia
beszédfogyatékos
magatartási, tanulási zavar

gyengénlátó
nagyothalló

mozgássérült
egyéb

Szakértői vélemény száma: ……………………………………………………………………………………………..
Megállapítás dátuma: ……………………………………………………………………………………………………..
A tanuló intenzív kezelésben részesül-e?
igen
nem
(A sajátos nevelési igényről a szakértői vélemény másolatát kérjük csatolni!)
4.
Nyelvtudás
Tanult nyelv: ………………………………………………………………………………………………………………….
Választott nyelv: angol / német / kínai / francia
5.

Tanuló nevelkedésének körülményei:
állami neveltetés
elvált szülő gyermeke
nevelő szülőnél elhelyezett
hátrányos helyzetű ((jegyző által kiadott igazolás csatolását kérjük)
halmozottan hátrányos helyzetű - (jegyző által kiadott igazolás csatolását
kérjük)

6.
Testnevelés óra alól felmentés: (a felmentéshez szükséges a szakorvos által
kiadott igazolás másolata)


igen



nem

Alulírottak kijelentjük és egyben hozzájárulunk ahhoz, hogy a fenti adatainkat a Szerencsi
SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma nyilvántartsa és kezelje, a törvényben
meghatározott előírásoknak megfelelően.
Kelt,…………………………………….

……………………………………………………….
tanuló

……………………………………………..
szülő

