Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.
Telefon munkaidőben: +36 33 898-098
Honlap: www.frankaegom.hu; E-mail: franka@frankaegom.hu; OM azonosító: 031934

JELENTKEZÉSI LAP
A 2018/2019-es tanév ________osztályába/évfolyamára jelentkezem
Jelentkező anyakönyvi kivonat szerinti neve: ………………………………………………………
Születésed helye: ………………………ker………Állampolgárságod:…………………………….
ideje (év, hó, nap): ………………………testvéreid száma:……vallásod:………………………….
Személyi igazolványod száma: ………………………TAJ számod: ……………………………
Tanulói azonosító számod:…………………………………... (kötelező kitölteni!)
Melyik megyében laksz____________________Mobilszámod:……………………………….
Édesapád neve :……………………………………………………………………………….
Foglalkozása:……………………………..E-mail címe:………………………………..........
Munkahelye ……………………………………………Mobilszáma:………………………….
(Gondviselő neve):………………………………Mobilszáma:………………………………..
Édesanyád leánykori neve: …………………………………………………………………….
Foglalkozása:…………………………………….E-mail címe………………………………
Munkahelye: ………………………..Mobil száma………………………………………………….
Munkahelyi telefonszáma…………………………….Lakástelefon:………………………….
Címed irányítószámmal: ...........................................................................................................
Melyik egyházmegyéhez tartozol? …………………………………………………………...
Mióta jársz hitoktatásra? ........................................................................ ..................................
Mikor voltál elsőáldozó? ...................................... Mikor bérmálkoztál? .................................
Jársz-e vasárnaponként szentmisére?........................Ministrálsz-e?....................................
Kitől hallottál az iskolánkról?.....................................................................................................
------------------------------------------------A jelentkező aláírása
(csak kollégiumba jelentkező tölti ki)

NYILATKOZAT:

Alulírott szülők (gondviselők) az Intézet vezetőségére ruházzuk azt a döntési jogkörünket, hogy érdemben eldöntse, a fiúnk be
tudott-e illeszkedni a közösség életébe. Amennyiben a vezetőség azt állapítja meg, hogy a gyermekünk nem tudott beilleszkedni
vagy magatartásával a közösség nevelését akadályozná – az Intézmény vezetőségének a döntését minden körülmények között
elfogadjuk, és gyermekünket kivesszük az intézetből. Ugyanakkor nyilatkozunk, hogy amennyiben gyermekünk egészségi állapota
miatt halaszthatatlan döntésre van szükség, annak megtételét a prefektusára / osztályfőnökére bízzuk.

....... …………………201__...............................hó........nap
Édesapa: ......................................................... Édesanya: ..........................................................
(gondviselő)………………………………….(gondviselő)…………………………………..

UTOLSÓ ÉV TANULMÁNYI EREDMÉNYEI
(7. osztályba jelentkezőktől a 6. év végi; 8. osztályba jelentkezőktől a 7. év végi;
9. osztályba jelentkezőktől a 8. év végi; 10. osztályba jelentkezőktől a 9. év végi; 11. osztályba
jelentkezőktől a 10. év végi jegyeket kérjük. A szóbeli elbeszélgetésre minden esetben a félévi,
illetve év végi jegyeket is kérjük magukkal hozni).
Osztályfőnökkel kérjük kitöltetni és iskolai bélyegzővel lebélyegeztetni!

Tantárgy

__________. oszt.

Magyar irodalom
Magyar nyelv
nyelv
nyelv
Történelem
Földrajz
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Informatika
Hittan
Testnevelés
Magatartás
Szorgalom

Jelenleg melyik iskolában tanulsz?....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Iskolád pontos címe irányítószámmal együtt:………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Szívesen vesszük, ha a személyes elbeszélgetésre plébánosi ajánlást is
hozol magaddal.
Milyen idegen nyelveket tanult eddig?
I. ……………..……..…… nyelvet ……….. évig, heti ……….. órában
II. ……………..……..…… nyelvet ……….. évig, heti ……….. órában

