
NYILATKOZAT 

tanköteles korú gyermek általános iskolai felvételéhez 

2021/2022. tanév 

Gyermek adatai: 

neve: .......................................................................................................................................................  

születési helye, ideje: .............................................................................................................................  

Taj szám: ................................................................................................................................................  

 

apa/gondviselő neve: .............................................................................................................................  

anya neve: ..............................................................................................................................................  

lakcím: ...................................................................................................................................................  

telefonszám/e-mail cím: .........................................................................................................................  

 

Nyilatkozat 

A fent nevezett gyermek szülője (törvényes képviselője) az alábbi nyilatkozatot teszem.1 

1. Kérem, hogy gyermekem tanulói jogviszonya a jelenleg hatályos beiskolázási körzetek szerint a 

Kalász Suli Általános Iskolában maradjon jelen beíratás szerint.  

VAGY 

2. Kérem, hogy gyermekem tanulói jogviszonya a Kalász Suli Általános Iskolába történő felvétele 

esetén a Patakpart Általános Iskola intézmény nyilvántartásba vétele után a Patakpart Általános 

Iskolába kerüljön át. Kérem, hogy gyermekem a 2021/2022-es tanévet a Patakpart Általános 

Iskolában kezdhesse meg. 

 

 

Amennyiben a 2. pontot választotta, aláírásával nyilatkozzon arról, hogy tájékoztatást kapott a 

következőkről: 

a) Amennyiben gyermekem lakcíme/tartózkodási helye alapján a létesítés alatt álló budakalászi 

Patakpart Általános Iskola jövőbeni beiskolázási körzetébe tartozik, a Patakpart Általános Iskola 

intézmény nyilvántartásba vétele után gyermekem tanulói jogviszonya további külön értesítés 

nélkül a Kalász Suli Általános Iskolától a Patakpart Általános Iskolához kerül át. Gyermekem a 

2021/2022. tanévet a Patakpart Általános Iskolában kezdi meg. 

b) Amennyiben gyermekem lakcíme/tartózkodási helye nem a létesítés alatt álló budakalászi Patakpart 

Általános Iskola jövőbeni beiskolázási körzetébe tartozik, de Budakalászon található, a felvételi 

kérelem elbírálásával egyidejűleg kapok értesítést arról, hogy gyermekem tanulói jogviszonya a 

Patakpart Általános Iskola intézmény nyilvántartásba vétele után a Patakpart Általános Iskolához 

kerül, vagy marad a Kalász Suli Általános Iskolában. 

                                                           
1 A megfelelő válasz aláhúzandó.  



c) Amennyiben gyermekem lakcíme/tartózkodási helye Budakalászon kívül esik, a felvételi kérelem 

elbírálásával egyidejűleg kapok értesítést arról, hogy gyermekem tanulói jogviszonya a Patakpart 

Általános Iskola intézmény nyilvántartásba vétele után a Patakpart Általános Iskolához kerül, vagy 

gyermekem nem nyer felvételt. 

 

A gyermekem általános iskolai beíratásával kapcsolatban hozzájárulásomat adom gyermekem és saját személyes 

adataim kezeléséhez a felvételi eljárásban résztvevők számára. 

 

 .............................................. ,  ..................... év ................................. hónap ............. nap. 

 

 

  .................................................................   .................................................................  

 anya, vagy törvényes képviselő aláírása apa, vagy törvényes képviselő aláírása 


