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Jelentkezési lap az 

Újpesti Károlyi István Általános iskola és Gimnáziumba 

1041 Budapest, Erzsébet u. 69. 
     
 

 Az alábbi válaszok megadásával Önök elsősorban ahhoz járulnak hozzá, hogy megismerhessük leendő 

tanítványainkat, valamint az Önök elvárásait az iskolával kapcsolatban. Ugyanakkor Önök is betekintést kapnak 

a mi nevelési elveinkbe. Így alapozhatjuk meg a család és iskola párbeszédét.  

Együttműködésüket és bizalmukat köszönjük. 

Kérjük, hogy amennyiben valamelyik részben nem egyértelmű kérdést talál, vagy olyat, amire nem kíván 

válaszolni, hagyja ki, vagy szóban jelezze azt a személyes találkozáskor az iskolában! 

A kitöltött kérdőíveket és a nyilatkozatot a kézhez vételtől számított 2 héten belül kérjük iskolánkba 

visszajuttatni. 

Szülői nyilatkozat 

 

Szeretném kérni ……………………………………… nevű gyermekem felvételét, az Újpesti Károlyi István 

Általános Iskola és Gimnázium leendő .….. évfolyamára. 

A gyermek adatai:  

Szül. hely, idő:   ………………………………………………………………………………………….. 

Édesanyja neve:    ………………………………………………………………………………………….. 

Édesapja neve:  ………………………………………………………………………………………….. 

Hivatalos gondviselője: ………………………………………………………………………………………….. 

Testvéreinek neve, életkora:  …………………………………………………………………………………….. 

Lakcíme (tartózkodási helye):  ……………………………………………………………………………………. 

Telefonszám (amin a szülő nappal is elérhető):  ………………………………………………………………… 

e-mail cím (a kapcsolattartáshoz)………………………………………………………………………………… 

*Anya foglalkozása:  ………………………………………………………………………………………… 

*Apa foglalkozása:  ………………………………………………………………………………………… 

Jelenleg gyermekem a (z) ……………………………………………………………………………iskolába jár.  

Az iskola címe:   ………………………………………………………………………………………… 

Az osztályfőnök neve: ………………………………………………………………………………………… 

Gyermekem által eddig tanult idegen nyelv: ……………………………………………………………………….. 

* A csillaggal jelzett sor kitöltése nem kötelező. 

       ……………………………………………… 

Budapest, 200…………………………………   szülő (gondviselő aláírása) 
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KÉRDŐÍV 

 

I. A szülő választásának indoklása (Kérjük, húzza alá a megfelelő mondatokat, szavakat, vagy egészítse ki a 

szöveget! Természetesen egy-egy részben több választás is lehetséges.) 

 

Azért választottam az Önök iskoláját, mert: 

 nagyobbik gyermekem is idejár(t) 

 olvastam az iskola Honlapját 

 ismerős ajánlotta 

 jó benyomásom van az iskola légköréről, munkájáról 

 szeretném, ha gyermekem ebben az iskolában tehetné le 

az érettségi vizsgát. 

egyéb:………………………………………………………….

 

II. A szülő megfigyelései gyermekével kapcsolatban 

(Fontos, hogy minden olyan állítást aláhúzzon, kiegészítsen, mely a gyermekre nézve igaz.) 

 Jól tud együttműködni, nem türelmetlen másokkal. 

 Figyelmesen végighallgatja a hozzá beszélőt, nemigen szól bele mások beszédébe. 

 Határozott egyéniség, nem szereti, ha irányítják. 

 Mindent megtesz, hogy a társaság középpontjába kerüljön. 

 A mozgásos tevékenységeket jobban kedveli, mint az egyhelyben művelhetőket. 

 Nagyon színes a fantáziája. 

 Képes a teljesítményét reálisan értékelni. 

 Szívesen versenyez, szeret szerepelni. 

 Kitartással végzi a feladatokat. 

 Nehezen áll át új feladatra. 

 Egyéb megfigyeléseim:………………………………………………………………………………….… 

 

III. Szülői elvárások az iskolával kapcsolatban 

(Kérjük, jelölje az alábbi pontok közül azokat, melyekkel egyetért, fontossági sorrendben, sorszámmal!): 

- Sokféle tevékenységben legyen része, (pl. művészeti tevékenységek, versenyek, játék, sport stb.) 

- Legyen vidám, jókedvű. 

- Szeresse az iskolát, tanárait és a társait. 

- Alakuljon pozitív irányban viselkedése, erkölcsi értékrendje és esztétikai ízlése. 

- Legyen felelősségérzete, akaratereje és kitartása. 

- Tudjon helyesen, igényesen beszélni, olvasni, írni magyar nyelven. 

- Legyen kíváncsi, minden iránt érdeklődő gyermek. 

- Legyen segítőkész, jószívű és szerény a közösségen belül. 

- Szeresse a könyveket, az irodalmat, az olvasást. 

- Szívesen vegyen részt közösségi tevékenységben. 

- Az iskola erősítse a gyermek család iránti tiszteletét és ragaszkodását. 

- Egyéb:………………………………………………………………………………………….…… 
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IV. Az iskola elvárásai közül magam is nagyon fontosnak tartom a következőket: 

(Kérjük, húzza alá azokat a részeket, melyeket ön is így tervez) 

 Részt veszek a szülői értekezleteken. 

 Probléma esetén arra törekszem, hogy mielőbb megbeszéljem azt az érintett tanárral, gyermekem előtt tanára 

tekintélyét erősítem. 

 Amiben tudok, segítségére leszek a szülői munkaközösségnek. 

 Segítem gyermekem önállóságának fejlődését azzal, hogy egyre kevésbé végzem el helyette azt, amit ő is el tud 

végezni. 

 Biztosítom, hogy gyermekem legkésőbb …… órakor nyugodtan aludni tudjon, és ebben semmi ne zavarja. 

 Gyermekemet támogatom abban, hogy versenyeken, szereplésekben, pályázatokon, közösségi programokban részt 

vegyen. 

 A tanórán kívüli ismeretszerzést: múzeumi órát, városismereti sétát, erdei iskolát, stb. támogatom. 

 

 

VII. Gyermekem eredményei (oklevelek, díjak, helyezések stb.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Dátum: Budapest, ………………………………….. 

 

………….…………………………………………………………… 

szülő(k) aláírása 
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Kedves jelentkező! 

Ezen az oldalon hozzád fordulunk. 

Kérjük, tanulmányozd a következő megállapításokat, gondolkozz el mindegyiken, majd karikázd be 

azoknak a számát, amelyet magadra nézve leginkább jellemzőnek érzel, ha tudod, egészítsd ki a 

megállapításokat. 

1. Van hobbym, mégpedig: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Szívesen olvasok a következő témákról:…………………………………………………………………… 

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

3. A legkedvesebb könyvem: ………………………………………………………………………………… 

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

4. A családi munkamegosztásból vállalok feladatokat, a következőket:……………………………………….. 

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

5. A tananyagot a következő tantárgyakból már az iskolai órán megtanulom: ……………………………… 

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

6.  A következő órákon nehézséget okoz, hogy a tanórán végig figyeljek: ………………………………….. 

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

7. Sikeresnek érzem magam az iskolában, mert ……………………………………..……………………….. 

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

8. A feleléstől félek, mert …………………………………………………………..….……………………... 

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

9. Szeretek szerepelni. 

10. Általában …….órát töltök naponta a tanulással ..……………… órától ……………………………óráig. 

 

 

…………………………………..

 tanuló aláírása 


