Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
na školský rok 2022/2023
Jelentkezési lap alapiskolai tanulmányok megkezdéséhez
a 2022/2023-as tanévre
A. Základné údaje dieťaťa:
A. A gyermek adatai:
Meno:
Utónév:
Dátum narodenia:
Születési ideje:

Miesto narodenia:
Születési helye:

Rodné priezvisko:
Születési családi név:

Priezvisko:
Családi név:

2

Rodné číslo:
(podľa rodného listu)
Személyi szám:
(születési anyakönyvi kivonat
alapján)

0

Národnosť:
Nemzetisége:

Štátna príslušnosť:
Állampolgársága:

Trvalý pobyt dieťaťa
A gyermek lakóhelye
Ulica a číslo:
Utca, házszám:

PSČ:
Postai ir. szám:

Štát:
Ország:

Obec/mesto:
Település:

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava (ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu)
A gyermek szokásos tartózkodási helyének címe (ha nem tartózkodik a lakóhelyén)

Ulica a číslo:
Utca, házszám:

PSČ:
Postai ir. szám:

Obec/mesto:
Település:

Štát:
Ország:

¹primárny materinský jazyk
¹elsődleges anyanyelv
iný materinský jazyk
egyéb anyanyelv

B. Základné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa:
B. A gyermek törvényes képviselőinek adatai:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 1
A GYERMEK 1. SZÁMÚ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE
Meno:
Utónév:

Priezvisko:
Családi név:

Titul:
Titulus:

Adresa bydliska (uveďte prosím tú adresu, na ktorú prijímate poštové zásielky)
Lakcím (azt a címet tüntesse fel, ahova az Ön számára érkező küldeményeket kézbesítik)

Ulica a číslo:
Utca, házszám:
Obec/mesto:
Település:

Štát:
Ország:

Kontakt na účely komunikácie
Értesítési és kapcsolattartási adatok
Telefón:
Telefonszám:

E-mail:
E-mail-cím:

Vzťah voči dieťaťu (označte):
Otec
A személy a gyermek (kérjük megjelölni): édesapja

Matka
édesanyja

*Názov zariadenia³:
*Az intézmény neve³:

PSČ:
Postai ir. szám:

*iné²
*más személy²

*Uveďte aký:
*Kérjük, tüntesse fel:

*IČO zariadenia³:
*Az intézmény statisztikai száma³:

¹primárny materinský jazyk je jazyk, ktorý si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve a najčastejšie ním komunikuje v prostredí, v ktorom žije. Primárny
materinský jazyk nemusí byť nevyhnutne jazykom matky dieťaťa,
iný materinský jazyk je jazyk, ktorý dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku. Iný materinský jazyk je apliko- vateľný hlavne
pre dieťa/žiaka, ktorých rodičia majú rôzne materinské jazyky.
¹elsődleges anyanyelv az a nyelv, amelyet a gyermek a korai gyermekkorban legjobban elsajátított, és amelyen a környezetével leggyakrabban
kommunikál. Az elsődleges anyanyelv nem okvetlenül azonos az édesanya anyanyelvével.
egyéb anyanyelv az a nyelv, amelyen a gyermek az anyanyelve mellett a környezetével kommunikál. Az egyéb anyanyelv főképpen az eltérő
anyanyelvű szülők gyermeke esetében alkalmazható.
²Napr.: Iná fyzická osoby než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu.
²Pl. Egyéb magánszemély, aki bírósági döntés alapján helyettes szülőként vagy gyámként gondoskodik a gyermekről, vagy annak a gyermekvédelmi
intézménynek a képviselője, ahol bírósági döntés értelmében intézeti gondoskodásban, azonnali vagy nevelési intézkedés keretében ideiglenes
gondoskodásban részesül a gyermek.
³Vypĺňa sa iba ak je dieťa umiestnené v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie
na základe rozhodnutia súdu.
³Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a gyermeket olyan intézményben helyezték el, ahol bírósági döntés értelmében intézeti gondoskodásban,
azonnali vagy nevelési intézkedés keretében ideiglenes gondoskodásban részesül.
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ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 2
A GYERMEK 2. SZÁMÚ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE
Meno:
Utónév:

Priezvisko:
Családi név:

Titul:
Titulus:

Adresa bydliska (uveďte prosím tú adresu, na ktorú prijímate poštové zásielky)
Lakcím (azt a címet tüntesse fel, ahova az Ön számára érkező küldeményeket kézbesítik)

PSČ:
Postai ir. szám:

Ulica a číslo:
Utca, házszám:

Obec/mesto:
Település:
Kontakt na účely komunikácie
Értesítési és kapcsolattartási adatok
Telefón:
Telefonszám:
Vzťah voči dieťaťu (označte):
A személy a gyermek (kérjük megjelölni):

Štát:
Ország:
E-mail:
E-mail-cím:
Otec
édesapja

Matka
édesanyja

*iné²
*más személy²

*Názov zariadenia³:
*Az intézmény neve³:

*Uveďte aký:
*Kérjük, tüntesse fel:

*IČO zariadenia³:
*Az intézmény statisztikai száma³:

C. Doplňujúce údaje
C. Kiegészítő adatok

Materská škola, v ktorej dieťa absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie
(uveďte názov materskej školy):

Az óvoda, amelyben a gyermek a kötelező óvodai oktatás-nevelésben részesült
(írja be az óvoda nevét)

...........................................................................................................................................................................................
Vzdelávanie svojho dieťaťa žiadam poskytovať v/vo: (označte x len pre jednu možnosť)
Gyermekem számára az oktatást az alábbi nyelven kérem biztosítani: (csak az egyik lehetőséget jelölje be x-szel)
vyučovacom jazyku základnej školy
az alapiskola oktatási nyelvén
inom jazyku (ak základná škola poskytuje vzdelávanie aj v iných jazykoch), uveďte, aký: ................................................................
más nyelven (ha az iskola más nyelvű oktatást is biztosít), kérem, adja meg a nyelvet:
................................................................
Poznámky, doplňujúce informácie o dieťati (nepovinné):
Megjegyzések, a gyermekkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás (nem kötelező):
Do poznámky môžete uviesť doplňujúce informácie týkajúce sa Vášho dieťaťa (napr. zdravotné obmedzenia, návyky dieťaťa alebo
iné informácie rozhodujúce pre vzdelávanie Vášho dieťaťa)
A megjegyzések rovatba a gyermekkel kapcsolatos információk tüntethetők fel (pl. egészségügyi problémák, a gyermek szokásai,
ill. A gyermek oktatása szempontjából fontos egyéb tájékoztatás).

Bude navštevovať dieťa ŠKD? / Napközibe is fog járni a gyermek?

□ áno / igen

□ nie / nem

Bude dieťa navštevovať etickú alebo náboženskú výchovu? / Etikára vagy hitoktatásra fog járni?
□ etická výchova / etika
□ náboženská výchova / hitoktatás
□ rímskokatolické / katolikus
□ reformované / református

D. Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa/zástupcu zariadenia⁴
D. A gyermek törvényes képviselőinek/intézmény képviselőjének nyilatkozata⁴
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto prihláške. Osobné údaje uvedené v tejto prihláške
sa získavajú a spracúvajú podľa § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely výchovy a vzdelávania a aktivít v čase mimo vyučovania.
Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatok hitelesek és valódiak. A jelentkezési lapon szereplő személyes
adatokat az adatkezelő a nevelésről és oktatásról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 245/2008. sz. (közoktatási)
törvény 11. § (6) bek. alapján nevelési-oktatási, valamint szabadidős tevékenység céljából szerezte meg és kezeli.

V ................................................... dňa .............................................
Hely: ........................................................................................ napján

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

podpis zákonného zástupcu 1
az 1. számú törvényes képviselő aláírása

V ................................................... dňa .............................................
Hely: ........................................................................................ napján

...................................................
podpis zákonného zástupcu 2
a 2. számú törvényes képviselő aláírása

⁴Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného
zástupcu, druhý podpis vyškrtnite. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu“, z ktorého bude bezpochyby vyplývať, že dieťa
má len jedného zástupcu alebo, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len
jeden zákonný zástupca. Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj vyhlásenie o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo
neprijatí na základné vzdelávanie sa má doručiť len jednému zákonnému zástupcovi.
⁴A jelentkezési lapot mindkét törvényes képviselő aláírja. Ha a gyermeknek egy törvényes képviselője van, vagy objektív okokból nem szerezhető meg a másik törvényes
képviselő aláírása, a másik aláírás áthúzandó. Ez utóbbi esetben a jelentkezéshez csatolni kell „A törvényes képviselő nyilatkozata" dokumentumot, amelyből egyértelműen
kitűnik, hogy a gyermeknek csak egy gondviselője van, vagy hogy a gyermek törvényes képviselőinek megegyezése alapján a gyermek alapiskolai felvételével kapcsolatos
iratokat csak egyikük írja alá. Az ilyen nyilatkozatban az is feltüntethető, hogy a törvényes képviselők megegyezése alapján a gyermek alapiskolai felvételével kapcsolatos
pozitív vagy negatív igazgatói döntést csak az egyik törvényes képviselőnek kell megküldeni.
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