ZSÁMBÉKI PREMONTREI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2072 Zsámbék, Zichy tér 3.

TANULÓ
neve:
szül. hely, idő:
lakcíme:

Oktatási azonosító:

tartózkodási helye:

Diákigazolvány száma:

telefonszáma:

Beiratkozás ideje:

e-mail címe:

TAJ szám:

7__________

ANYA
viselt neve:

születési ideje:

születési neve:

telefonszáma:

lakcíme:

e-mail címe:

tartózkodási helye:

iskolai végzettsége:

munkahelye:

telefonszáma:

munkahely címe:

e-mail címe:

foglalkozása

Egyéb:

APA
viselt neve:

születési ideje:

születési neve:

telefonszáma:

lakcíme:

e-mail címe:

tartózkodási helye:

iskolai végzettsége:

munkahelye:

telefonszáma:

munkahely címe:

e-mail címe:

foglalkozása

Egyéb:

GONDVISELŐ (ha nem egyezik az apával)
viselt neve:

születési ideje:

születési neve:

telefonszáma:

lakcíme:

e-mail címe:

tartózkodási helye:

iskolai végzettsége:

munkahelye:

telefonszáma:

munkahely címe:

e-mail címe:

foglalkozása

Egyéb:

Kérjük, a másik oldalt is legyen szíves kitölteni!

ZSÁMBÉKI PREMONTREI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2072 Zsámbék, Zichy tér 3.

TANULÓ neve:

osztálya:

Támogatásra jogosult:

igen

nem

Támogatás jogcíme:

több gyermekes
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
tartósan beteg

Gyermekemet az alábbi képzésre szeretném beíratni (előzetes szándéknyilatkozat)*
általános kerettantervű képzés
énekesiskola képzés

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Zsámbék, 2021.

___________________________
szülő aláírása

Nyilatkozat
A Keresztelő Szent János Iskolaközpont mindennapi élete, rendezvényei, közösségi alkalmai során az
iskola dolgozói vagy megbízottai által fényképek, videofelvételek készülhetnek. Ezeket az anyagokat az
iskola csak saját céljaira használja fel, azokat csak olyan anyagokban szerepelteti, amelyek az iskolához
köthetők. Hozzájárulok, hogy gyermekem a fent említett fényképeken, videofelvételeken
szerepelhessen.
Gyermek neve:…………………….............................................................
Szülő neve (nyomtatott betűvel):......................................................
Szülő aláírása:.....................................................

Kérjük, a másik oldalt is legyen szíves kitölteni!

*=ÉNEKES ISKOLA
Az énekes iskolai tagozat a gyermekeknek az egyházzenébe és az énekes liturgikus szolgálatba való
bevezetését tűzte ki célul. Ennek megvalósítására a következő tevékenységekben számít
növendékeinek részvételére:
• Énekes iskolai tagság: Első osztálytól kezdve az énekórákon csoportbontásban (míg az általános
kerettanterv szerint tanulóknak "hagyományos" énekórája van) az énekes iskola tantervén keresztül
ismerkednek meg az énekes iskolás diákok diákok az egyházzenével.
• Kórusfoglalkozás az óraendbe illesztve (az általános kerettanterv szerint tanulóknak ezalatt
drámafoglalkozása van).
• Liturgikus- és egyéb szolgálatok tanulási időben vagy ahhoz kapcsolódóan (zsolozsma, iskolai- és
osztálymise, zeneiskolai/énekes iskolai koncert, kiállítás-megnyitó, koncerthallgatás, stb.).
• Liturgikus- és egyéb szolgálatok tanulási időn kívül (miseszolgálat, félévente 1 alkalom).
Az énekes iskolai tagozaton való tanulás nem jelent további költségeket.

Tájékoztató oldal, nem kell kitölteni!

SZÜLŐI FELÜGYELETI NYILATKOZAT
1) A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot
Alulírott........................................................................................................................................................
(sz.n: .................................. , szül.: ............................................. an.: .................................................. ) és
.....................................................................................................................................................................
(sz.n: .................................. , szül.: ............................................. an.: ...................................................... )
....................................................................................................... szám alatti lakosok nyilatkozunk, hogy
kiskorú ..................................................................................................................... ...................................
(sz.n:……………………….., szül.:…………………………..an.:………………………………………)
............................................................................................................... szám alatti lakos vonatkozásában
a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk.

2) Az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot
Alulírott..................................................................................................................................... ...................
(sz.n: .................................. , szül.: ............................................. an.: .................................................. ) és
........................................................................................................... szám alatti lakos nyilatkozom, hogy
kiskorú .........................................................................................................................................................
(sz.n: .................................. , szül.: ............................................. an.: ....................... ............................... )
............................................................................................................... szám alatti lakos vonatkozásában
a mellékelt dokumentum* alapján szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.
*szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti
anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete

3) Gyám(ok) a törvényes képviselő(k)
Alulírott........................................................................................................................................................
(sz.n: .................................. , szül.: ............................................. an.: ....................... ........................... ) és
.....................................................................................................................................................................
(sz.n:………………………….., szül.:……………………………an.:…………………………………..)
....................................................................................................................................szám a latti lakos(ok)
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy kiskorú ....................................................................................................
(sz.n:………………………..,…… szül.:…..…………………………an.:……………………………..)
............................................................................................................... szám alatti lakos vonatkozásában
a gyámhivatal ....................... számú döntése alapján a törvényes képviseletet én/mi látom/látjuk el.

A fenti adatokat önként és az iskola adatvédelmi tájékoztatóját megismerve, azt
tudomásul véve adom át az iskola részére.
Kelt: Zsámbék, __________év __________________hónap __________nap
Gyermek neve, osztálya:__________________________________________

_____________________
aláírás

_____________________
aláírás

Tisztelt Szülők/ Gondviselők!

Újonnan érkező tanulók részére

Az iskolaorvosi vizsgálatok során szeretnénk minél több, a gyermekük egészségi állapotát
éríntő információt megtudni, Az eredményesebb munka érdekében kérjük, hogy töltsék ki
gyermekükre vonatkozóan az alábbi kérdőívet, ezzel segítve a megfelelő ellátást.
Kérjük az oltási könyvet e kitöltött lappal együtt
………………………………………………………..

a

BEIRATKOZÁS NAPJÁN

HOZZÁK

MAGUKKAL!

Az adatokat titoktartás szabályai szerint, szigorúan bizalmasan kezeljük.
Köszönettel:
Dr. Galambos Ildikó

Szuromi Andrea

Ifjúsági, gyermekorvos

Iskolavédőnő
Elérhetősége: 06-30-181-3537

A tanuló neve:…………………………………………………………..osztálya……………………………………………
Születési hely:…………………………………………..szül.idő…………………………..hó…………..nap…………...
Apja/gondviselő neve:…………………………………………………………………………………………………………
Anyja/leánykori neve:…………………………………………………………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………………………………………………………………………………
Előző iskola/óvoda neve:……………………………………………………………………………………………………….
Előző iskola/óvoda címe:………………………………………………………………………………………………………
TAJ szám:………………………………………………………………………………………………………………………
Háziorvosának neve:………………………………………………………elérhetősége:………………………………..
Védőnő neve, elérhetősége:………………………………………………………………………………………………….

1. Testvérei:
Név ( szül.év ):…………………………………………………………………………………………………………………
Testvérei egészségesek-e(ha nem, milyen krónikus betegségük van)?
*Igen,……………………..Nem (betegség megnevezése )………………………………………………………….
2. A gyermeke születése körül volt-e valamilyen probléma, ha igen mi volt az?
Igen………………………………………………………………………………………………Nem………………………
3. Gyermeke fejlődésében volt-e valamilyen zavar ( tesi fejlődés, mozgás, beszéd, stb. )?
*igen……………………………………………………………………………………………………………………………
*nem
4. Gyermeke milyen fertőző betegségeken esett át? ( A megfelelőt kérjük húzza alá! )
Bárányhimlő, skarlát, rózsahimlő, mumsz, egyéb:…………………………………………………………………
5. Volt-e eszméletvesztéssel járó rosszulléte?
*igen, oka:………………………………………………………………………………………………….nem
6. Gondozzák-e krónikus betegség miatt?
*igen, kórkép neve:…………………………………………………gondozóhely………………………………………
7. Áll-e gyógyszeres kezelés alatt? Ha igen, akkor miért, és milyengyógyszert szed?
*igen:………………………………………………………………………………………………………….nem
8. Állt-e kórházi kezelés alatt? Ha igen, mikor és miért
*igen:………………………………………………………………………………………………………….nem
9. Műtétei ( év )
…………………………………………………………………………………………………………………………

10. Törései:……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. A magyarországi oltási rend szerint, kötelező védőoltásokat megkapta-e?
*igen
*nem Milyen oltást nem kapta meg?.....................................oka…………………………………….
12. Tetanusz toxoidot kapott-e az utóbbi fél évben?
*igen, időpont…………………………………………………………………………..oka…………………………………..
12. Allergiás-e valamilyen gyógyszerre, ételre, állati vagy egyéb anyagra?
*igen……………………………………………………………………………………………………………nem
14. Van -e olyan egészségi vagy lelki problémája, amire nem kérdeztünk rá, de jó, ha tudunk
róla?................................................................................................................................

Kérjük az alábbi táblázat kitöltését! Amennyiben a családban anyai vagy apai vonalon(egészen a
dédszülőkig visszamenőleg volt) van valamilyen betegség, az adott oszlopban kérjük "X"-el jelőlni.

CSALÁD EGÉSZSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATOK
Betegség

Anya/családja

Apa/családja

Testvér/ek

Szív-érrendszeri
/magas vérnyomás,
Infarktus,agyvérzés
Allergia,Aszthma
Krónikus gyomor bélrendszeri
betegség
Cukorbetegség
Elhízás
Idegrendszeri-betegség
Fejlődési rendellenesség
Daganatos betegség
Csökkentlátás/vakság
Nagyothallás/süketség
Egyéb

Dátum:
………………………………………………………
Szülő/Gondviselő aláírása
Tel.szám:elérhetősége:………………………………………………..

Nyilatkozat
Gyermek neve:_____________________________
Osztálya:____________
Oktatási azonosító:__________________________

Lakcíme:__________________________________

Gondviselő neve:___________________________
Címe:_____________________________________
Telefonszáma:______________________________
E-mail cím:(elektronikus számla megküldéséhez)____________________________________

Számla fizetési módja havonta: átutalás

Étkezés megrendelés
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Reggeli
Ebéd
Uzsonna

Zsámbék,…………………………………..

……………………………………………….
Szülő/Gondviselő aláírása

2021/2022. tanév
IGÉNYLŐLAP ÉS NYILATKOZAT
NORMATÍV ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYHEZ
Intézmény neve: Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézmény címe: 2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
Tanuló neve: ______________________________________________________________________
Tanuló osztálya a 2021/22-es tanévben:_________________________________________________
Tanuló TAJ-száma:_________________________________________________________________

□□□□
□□□□
□□□□

Tanuló lakóhelye:

_____________________________________________________

Tanuló tartózkodási helye:

Értesítési cím:

______________________________________________

________________________________________________________

Szülő (gondviselő) neve:
____________________________________________________________
Szülő telefonszáma, e-mail címe:
____________________________________________________________

A normatív kedvezmény megállapítását*
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- három- vagy többgyermekes család
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
jogcímén kérem
* A megfelelő rész aláhúzandó!
A kérelemhez csatolni kell:
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás, vagy magasabb összegű
családi pótlékról szóló MÁK igazolás, vagy kártya formátumú hatósági bizonyítvány másolatát,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat másolatát.

A KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE:
a) a bölcsődés, az óvodás, az 1 – 8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló
után az intézményi térítési díj 50 %-a,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50-%-a,
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a.
Alulírott nyilatkozom, hogy velem közös háztartásban vagy intézményben elhelyezett
- 16 éven aluli:
Név

Születési idő

Nevelési-oktatási intézmény neve

- 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló:
Név

Születési idő

Nevelési-oktatási intézmény neve

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek: _____________ fő
gyermek él.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az önkormányzat ellenőrizheti.

Zsámbék, 20______év_________________hó______nap

aláírás
igénylő szülő aláírása (a gyermek törvényes képviselője)

TÁJÉKOZTATÓ A KSZJ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (AMI)
KERETÉBEN VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEKRŐL
Iskolánk a komplex művészeti nevelés keretein belül a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztését
tűzte ki célul a művészeti tárgyak bőséges kínálatán keresztül.
A rajz (vizuális kultúra), a technika (tárgy- és környezetkultúra), a dráma, a néptánc és az ének-zene
oktatása egymással összehangoltan zajlik. A tematika a katolikus (keresztény) ünnepkörre és a magyar
néphagyomány jeles napjaira épít.
A délelőtti órarendbe épített művészeti órákhoz szervesen kapcsolódik a művészeti iskola programja,
ami a választás esetén térítési díj ellenében a délutáni-esti időszakban vehető igénybe.
Az AMI-s oktatás keretében képző- és iparművészeti valamint zeneművészeti ág választható. A kettő
együtt csak a térítési díj mellett (14-18000 Ft/ félév) egy ennél magasabb összegű tandíj (40-50000
Ft/félév) fizetésével vehető igénybe.

KÉPZŐ- és IPARMŰVÉSZETI ág képzései






Képzőművészeti előképző az 1-2. osztályosok számára
Műhelyelőkészítő a 3-5. osztályosok számára
Műhelyek a 6-12. osztályosok számára

◦ grafika és festészet
◦ szobrászat és kerámia
◦ fotó és film
térítési díj: 14 000 Ft/ félév

ZENEMŰVÉSZETI ág képzései
Az iskolánkban működő AMI keretében a szolfézs- és hangszertanulásra is van lehetőség. Szolfézson
elsős koruktól, hangszeres képzésben 3. osztálytól vehetnek részt tanulóink.





Jelenleg a következő hangszereken lehet zeneiskolánkban tanulni: furulya, hegedű,
gordonka (cselló), zongora
Térítési díjak:

◦ csak szolfézst tanuló diákoknak: 14 000 Ft/félév
◦ a kötelező szolfézs mellett hangszert is tanulóknak : 18 000 Ft/félév
Saját hangszerrel nem rendelkezők hangszerkölcsönzési díja: 5 000 Ft/ félév (szűkös
hangszerállományunk okán jelentős előnyt élveznek a saját hangszerrel rendelkező diákok).

AMI-s képzéseinkre jelentkezni az általános iskolai beiratkozáskor lehet a mellékelt jelentkezési
lap kitöltésével. Adott képzésekre való túljelentkezés esetén egy előzetes képességfelmérés
alapján fogunk dönteni. Az AMI-s beiratkozásra és a térítési díjak fizetésére szeptemberben fog
sor kerülni.

JELENTKEZÉSI LAP
a Keresztelő Szent János Iskolaközpont alapfokú művészeti képzéseire

Alulírott ............................................................. szülő kérem gyermekem
(név: ..........................................., születési idő .......................................................)
felvételét a KSZJ-ami lentebb megjelölt képzésére*:
KÉPZŐ- és IPARMŰVÉSZETI ág


Képzőművészeti előképző az 1-2. osztályosok számára



Műhelyelőkészítő a 3-5. osztályosok számára



Műhelyek a 6-12. osztályosok számára

◦ grafika és festészet
◦ szobrászat és kerámia
◦ fotó és film
ZENEMŰVÉSZETI ág


Szolfézstanulás (1-2. osztályosok részére)



Hangszeres képzés (3. osztálytól)

◦ furulya
◦ hegedű
◦ gordonka (cselló)
◦ zongora
Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy


túljelentkezés esetén gyermekemnek egy előzetes képességvizsgálaton kell részt vennie,



a jelentkezés minimálisan egy tanévre (két félévre) szól,



a képzésért a tájékoztatóban megadott térítési díjat kell fizetni,



az iskola a meghirdetett képzéseket a jelentkezések és a tanárral való ellátottság figyelembe
vételével tudja elindítani.

Zsámbék, 2021. .....................................

................................................................
szülő aláírása
*Kérjük, hogy a szürke hátterű területen aláhúzással pontosan jelölje meg a gyermeke számára
választott képzést!

A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumok

-

1 db igazolványkép (35 x 35 mm) – az iskolai nyilvántartásba,
születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
a gyermek állandó lakcímét igazoló okirat fénymásolata,
a gyermek TAJ kártyájának fénymásolata,
a gyermek személyi igazolványának fénymásolata,
az oltási könyv fénymásolata,

A fent felsoroltakon kívül szükségünk van még a gyermek diákigazolványának megrendeléséhez az
okmányirodában igényelhető NEK adatlapra, melyet a veszélyhelyzetre való tekintettel elég a
későbbiekben megcsináltatni és iskolánk titkárságára eljuttatni.
Továbbá feltétlenül szükségünk van a gyermek oktatási azonosító számára, mely egy 11 jegyű szám
és a szülők az óvodában kapják meg.

