A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
SAJÁT JELENTKEZÉSI LAPJA
NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉSŰ OSZTÁLYAIBA a

2022/2023. tanévre

Beküldési határidő a gimnáziumba: 2022. január 10.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 31. § (2) kimondja:
„Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat tartja fenn:
a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és
ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás,
világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja”.
* Kitöltése kötelező
*A tanuló neve: ……………………………………………… Oktatási azonosító:……………………………….……..
*Szül.hely: …………………………………………………..,

…………..év …………………………hó ……….nap

*Lakcíme:……………………………………………………………………..…….. tel.:………………………………
*e-mail címe:……………………………………………………………………………………………………………...
*vallása:……………………………..a keresztelés helye:…………………………..ideje:…………................................
*Konfirmálás/bérmálás helye: ……………………… ideje: ……………………………………………………………..
*Hitoktatásban részesült:

igen

ha igen, hol: ………………………………

nem
mennyi ideig: ………………………………………………....

hittantanárának neve: ………………………………………………………………………………………….....
*Gyülekezete: …………………………………………………………………………………………………………......
lelkésze(i) neve: …………………………………………………………………………………………………..
lelkészi/hitoktatói ajánlást

csatolok

nem csatolok

*Felvétel esetén kérem, hogy a tanulót a református / evangélikus hitoktatásban részesülők közé sorolják,
kérem, hogy a …………………… hitoktatásban részesülők közé sorolják.
*Édesapja (gondviselője) neve: ..……………………………………………………vallása:……….………………….
foglalkozása/munkahelye:…………………………………………………………………………………........................
*e-mail címe: …………………………………………………………………....telefon*: ………………….. ..........…
*Édesanyja születési neve: …………………………………………………………vallása……………………….........
foglalkozása/munkahelye:…………………………………………….…………………………………………………..
*e-mail címe: …………………………………………………….……………..telefon*: ………………… ……….....
*A tanuló e-mail címe: …………………………………………………..……..telefon:………………………………..
*A tanuló jelenlegi (általános) iskolájának neve és pontos címe:……………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………….................................
Tanulmányi eredmények beszámítása
A központi jelentkezési lapra beírt jegyekből számítjuk ki a hozott pontszámot a
7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv és irodalom, történelem, egy idegen nyelv, matematika és egy,
a tanuló számára legkedvezőbb természettudományos tárgy jegyei alapján.
*Versenyeredmények:
tanulmányi: …………………………………………………………………………………………….…..
……………………..…………………………………………………………………………………….………..
sport: …………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....

egyéb: ………………………………………………………………………………………………………
*Érdeklődési kör, szabadidős tevékenység: …………………………………………………………………..
Járt-e valaki a rokonságból iskolánkba? ………………………………………………………………….……..
*Testvérek száma és életkora: …………………………………………………………..………………..……
*Felvétele esetén kér-e internátusi (diákotthoni) elhelyezést?

igen

nem

*Ha vidéki tanuló, elképzelhető-e a bejárása? (30 km-en belül) ………………………………………………
*Eddig milyen idegen nyelvet tanult és hány évig? …………………………………………………................
(A gimnáziumban minden tanuló két nyelvet fog tanulni.
*Milyen idegen nyelvet szeretne tanulni?
1. idegen nyelv (az általános iskolában eddig is tanult nyelv):
⎕német vagy ⎕angol

2. idegen nyelv:

⎕német vagy ⎕angol vagy ⎕orosz vagy ⎕spanyol vagy ⎕francia

3. Ha a választott 2. idegen nyelvi csoportba nem kerül be, melyik nyelvet választja „harmadik helyen”:
⎕német vagy ⎕angol vagy ⎕orosz vagy ⎕spanyol vagy ⎕francia

A felvételi eljárás után a kéréseket figyelembe véve és lehetőségeink szerint döntünk a tanulható nyelvekről és a
nyelvi csoportok kialakításáról.
Tanulmányi terület(ek) választása:
*Aláhúzással jelezze, hogy milyen tanulmányi területet kér! Ha többet is megjelöl, karikázza be annak a kódját,
amelyiket leginkább szeretné!
általános tantervű: kódja 0040
emelt szintű angol nyelv: kódja 0041
emelt szintű biológia-kémia: kódja 0042
emelt szintű matematika-digitális kultúra: kódja 0043
emelt szintű német nyelv: kódja 0044
Gyermekem felvétele esetén tudomásul veszem és elfogadom a református vallás és hitelvek szellemében
történő nevelést, az Intézmény Etikai kódexét és Házirendjét, amely „a fenntartó egyház tanításával összefüggő
viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő.” (2011. évi

CXC. törvény 32. § 1.f)
E jelentkezési lapon kért adatoknak az intézmény által történő
kezeléséhez hozzájárulok:
……………………………, ……... év…………………………hó……..nap

…..………………………………
apa (gondviselő) aláírása

TÁJÉKOZTATÓ:

…………………………………..
anya (gondviselő) aláírása

A jelentkezési lap mellékletei: 2 db saját címre megcímzett, elsőbbségi felbélyegzett válaszboríték
(Ezen a saját jelentkezési lapon kívül ki kell tölteni az Oktatási Hivatal által kiadott központi adat- és
jelentkezési lapot is, amelyet az általános iskolában kapnak meg a tanulók.)

