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JELENTKEZÉSI LAP a 2022/2023. tanév 
6 évfolyamos általános tantervű képzésre 

OM azonosító: 035260 
 

E jelentkezési lapot kitöltve 2022. február 18-ig kérjük eljuttatni  
1 db igazolványképpel és 1 db felbélyegzett válaszborítékkal együtt 

 postai úton a 1092 Budapest, Knézich u. 3-13. címre, vagy személyesen leadhatják 
az iskola portáján, vagy az iskolatitkári irodában. A jelentkezési lapot interneten is 

elküldhetik az igazgato@patrona.hu e-mail címre. 
 
1. A jelentkező neve:  ....................................................................................................................  

2. Születési helye és ideje:   

3. Állampolgársága:…………………………….. ........................................................................................  

4. Nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme: 

…………………………………… 

5. Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma: 

…………………………..………. 

6. Állandó lakcíme: ........................................................................................................................  

7. Tartózkodási helye: ...................................................................................................................  

8. TAJ száma: .................................................................................................................................  

9. Szülő(k), törvényes képviselő(k) neve:  ......................................................................................  

10. Szülő(k), törvényes képviselő(k) lakóhelye : ........................................................................... …. 

11. Szülő(k), törvényes képviselő(k) tartózkodási helye:  .................................................................  

12. Szülő(k), törvényes képviselő(k) telefonszáma:  .........................................................................  

13. Szülő(k), törvényes képviselő(k) e-mail címe:  ............................................................................   
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14. Diák tanulmányaival kapcsolatos adatok 
14.1. Jelenlegi iskola neve és címe:  .........................................................................................  

14.2. Oktatási azonosító száma: ...............................................................................................  

14.3. Diákigazolvány száma: .....................................................................................................  

14.4. Tanult-e zenét? ...............................................................................................................  

14.5. Szeretné-e folytatni a zenetanulást? ...............................................................................  

14.6. Ha igen, akkor milyen hangszeren és hány évet? .............................................................  

14.7. Ha még nem tanult zenét, szeretne-e zenét tanulni? ......................................................  

14.8. Ha igen, akkor milyen hangszeren? .................................................................................  

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

14.9. Ért-e el versenyeredményt a jelentkező bármely tantárgyból? ........................................  

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

14.10. Ha igen, akkor kérjük, jelölje meg, hogy mely tantárgyból, milyen eredményt ért el? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14.11. A jelentkező tanulmányi eredménye: 

 

Kérjük az 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi eredményéről a táblázatot kitölteni! 

 5. osztály év 
végi 

6. osztály 
félévi 

Magatartás   

Szorgalom   

Magyar irodalom   

Magyar nyelv   

Matematika   

Természetismeret   

Történelem   

Rajz   

Testnevelés   

Idegen nyelv:  ..........................    

Hittan   

Ének-zene   

Átlag   
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15. Jelentkező vallása:  ....................................................................................................................  

16. Megkeresztelték-e a jelentkezőt?  Igen / Nem 

17. Tartozik-e egyházközösséghez?  Igen / Nem 

18. Volt-e elsőáldozó?  Igen / Nem 

19. Hitoktatói vagy lelkipásztori ajánlás van-e? Igen / Nem 

20. A jelentkező felvétele esetén kér-e kollégiumi elhelyezést? Igen / Nem  

21. Egyéb információ, amit fontosnak tart megosztani az Iskolaközponttal a gyermeke 

beiskolázásával kapcsolatban, ideértve például azokat a gyermeke esetleges betegségére 

vonatkozó adatokat, amelyek a gyermeke biztonsága szempontjából jelentőséggel bírnak, és 

amiről az Iskolaközpontnak véleménye szerint szükséges tudni ahhoz, hogy a gyermeke a tanítás 

ideje alatt biztonságban legyen: 

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................  
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Adatkezelési tájékoztató 

 
A Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 
(székhely: 1093 Budapest, Knézich u. 3-13.; adószám: 19719342-2-43; „Iskolaközpont”) 2018. 
november 10. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint 
kezeli a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat. Az adatkezelés célja a jelentkező diák 
iskolába történő felvétele, az adatkezelés jogalapja a 1 -12. és 14. pontok esetében az Iskolaközpont 
jogi kötelezettségének teljesítése, a 13, 15 -19. és 21. pontok esetében hozzájárulás, a 20. pont 
esetében szerződés előkészítése és teljesítése. 
Az Iskolaközpont adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.  
Az Iskolaközpont adatvédelmi tisztviselője: dr. Sipos Adrienn 

(e-mail cím: adatvedelem@patrona.hu ) 
A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult visszavonni, a személyes adataihoz 
jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérni, illetve 
élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával.  
A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorlásával, illetve a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos jogok megsértésével kapcsolatban az Iskolaközpont adatvédelmi tisztviselőjéhez 
fordulhat a fenti elérhetőségeken. A személyes adatai megsértésével kapcsolatban panaszt nyújthat 
be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu). 
A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az 
Iskolaközpont a 13. pontban foglalt személyes adatait, illetve [GYERMEK NEVE] 15 – 19. és 21. 
pontokban foglalt személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, 
valamint vállalom, hogy a gyermekem személyes adataiban bekövetkező bármely változást a 
változás megtörténtét követő legfeljebb nyolc napon belül bejelentem az Iskolaközpont részére. 
 
Dátum: 
 
 
 

 

[NÉV] 
törvényes képviselő 

[GYERMEK NEVE] 
 

 

[NÉV] 
törvényes képviselő 
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