Altisz Alapítványi Gimnázium
1101 Budapest Kőbányai út 49/b.
Tel:1/261- 9652
Fax:1/260-4439
e-mail: info@aagk.hu

Jelentkezési lap
Ezen adatlapot az Altisz Alapítványi Gimnázium a - nemzeti köznevelésről szóló - 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak
megfelelően az iskolába jelentkező tanulók és szüleik adatainak nyilvántartására használja fel.
A kitöltött adatlapot a fenti posta/email címre kérjük visszaküldeni.

I. A tanuló adatai:
Neve:

Állampolgársága:

Születési helye:

Születési időpontja:

Lakhelye: (irányítószám,település)

Tanulói azonosító száma:

(utca, házszám, emelet, ajtó)

Jelenlegi diákigazolvány száma:

Tartózkodási helye: 1 (irányítószám,település)

TAJ:

(utca, házszám, emelet, ajtó)

Tanuló e-mail címe:

.

.

7

-

-

Tanuló mobil telefonszáma:
II. Szülői adatok:

0

6

0

/

-

Anyja leánykori neve:

Anya e-mail címe:

Lakcíme: 2 (irányítószám,település)

Anya mobil telefonszáma:
0

6

0

/

-

(utca, házszám, emelet, ajtó)

Apa/gondviselő neve:

Apa/gondviselő e-mail címe:

Lakcíme: 2 (irányítószám,település)

Apa/gondviselő mobil telefonszáma:
0

6

0

/

-

(utca, házszám, emelet, ajtó)

III. Szociális adatok:
18 éven aluli testvérek száma:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesül:
 igen

1
2

Amennyiben a lakcímtől eltérő
Amennyiben a tanuló lakcímétől eltérő
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 nem

IV. Tanulmányi adatok:
Jelenlegi iskolája neve:

Az iskola OM azonosítója:

Címe: (irányítószám, település)

Jelenlegi évfolyama:

(utca, házszám)

Idegen nyelvek
Melyik idegen nyelvet tanulná első idegen nyelvként?
 angol
 francia
 német
 spanyol

Melyik idegen nyelvet tanulná második idegen nyelvként?
 angol
 francia
 német
 spanyol

Tanulta e már a választott nyelvet?

Tanulta e már a választott nyelvet?

 igen

 igen

 nem

 nem

Ha igen mennyi ideig és milyen intenzitással?

Ha igen mennyi ideig és milyen intenzitással?

Melyik tankönyvsorozat, melyik kötetéből?

Melyik tankönyvsorozat, melyik kötetéből?

Rendelkezik-e nyelvvizsgával az adott nyelvből?

Rendelkezik-e nyelvvizsgával az adott nyelvből?

 igen

 igen

____________________________ típusú

 nem

Szeretne-e nyelvvizsgát tenni az adott nyelvből?
 igen ____________________________ típusút  nem

____________________________ típusú

 nem

Szeretne-e nyelvvizsgát tenni az adott nyelvből?
 igen ____________________________ típusút  nem

Élt- e idegen nyelvterületen? Ha igen mennyi ideig?

Élt- e idegen nyelvterületen? Ha igen mennyi ideig?

 igen

 igen

__________ évet/hónapot

 nem

__________ évet/hónapot

 nem

Egyéb megjegyzés a nyelvtanulási háttérre vonatkozóan.

SNI/BTM

Különleges bánásmódot igénylő vagy tanulási zavarral
küzdő tanuló.
 igen
 nem

Szakvéleményt kiállító intézmény neve:

Ha igen milyen státuszú?

Címe:

 Sajátos nevelési igényű (SNI)
 Beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzd (BTM)
SNI kategória (dislexia, discalkulia, diszgraphia …. stb)

Felülvizsgálata mikor esedékes?

V. Egyéb közlendő

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelőek.
Hozzájárulok, hogy az adatokat az Altisz Alapítványi Gimnázium - mint adatkezelő – a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek
megfelelően kezelje.

Kelt: ________________________ , 20___. ______________ ______

tanuló aláírása

szülő/gondviselő aláírása
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