
 

 

………….. osztály 
 

Tanulói adatlap az e-napló, törzslap kitöltéséhez 

A TANULÓ teljes neve: .......................................................................................................................................  

Oktatási azonosítója:..........................................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .........................................................................................................................................  

Állampolgársága: ...............................................................................................................................................  

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

Pontos (lakcímkártyán szereplő) lakcíme: ..........................................................................................................  

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

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

ÉDESANYJA/törvényes képviselője születési neve: .............................................................................................  

Édesanyja (lakcímkártyán szereplő) lakcíme: .....................................................................................................  

Napközben elérhető telefonszáma és e-mail címe: ............................................................................................  

ÉDESAPJA/törvényes képviselője neve: ..............................................................................................................  

Édesapja (lakcímkártyán szereplő) lakcíme: .......................................................................................................  

Napközben elérhető telefonszáma és e-mail címe: ............................................................................................  

Egyéb fontos közlendő (allergia, gyógyszerérzékenység, stb…): .........................................................................  
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Intézmény OM azonosítója és neve: 

NYILATKOZAT 

Alulírott 

Név: 
 

 

szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy  

nevű,  évfolyamra  osztályba járó gyermekem a 2023/2024 -as 

tanévtől 

kezdődően 

 etika hit- és erkölcstan 

oktatásban kíván részt venne  

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2023/2024. tanévtől érvényes, azon módosítani csak 

írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép hatályba. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki és olvassa, illetve aláírásával 

fogadja el a következőket: 

Gyermekem  . (bevett egyház, illetve belsó egyházi 

jogi személye neve) bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személy által szervezett hit- és 

erkölcstan órán vesz részt a 2023/2024. tanévtől. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén tudomásul veszem, illetve önkéntesen, mindennemű 

befolyástól mentesen és kifejezetten hozzájárulok a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő 

adatkezeléshez, gyermekem nevének és osztálya megnevezésének a megjelölt bevett egyház, 

illetve annak belső egyházi jogi személye részére történő átadásához. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kijelentem, hogy az intézménytől tájékoztatást 

kaptam arról, hogy az általam választott hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. 

Dátum: 

 

 

szülő/törvényes képviselő aláírás 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozat részletes jogszabályi hátterét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A.-182B. Ś-a tartalmazza. 

Tájékozatjuk, hogy abban az esetben, amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára mely oktatást választja, úgy az iskola a 

tanuló számára etika oktatást szervez. 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a nyilatkozatban megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházijogi személye a hit- és erkölcstan 
oktatást nem vállalja, ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházijogi 

személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy 
b) az etika oktatást igényli-e a gyermek számára. 

2 Kérem, hov egyértelműenjelölje meg a kívánt oktatást' 



Nyilatkozat étkezési igény bejelentésére 2023/2024-es tanévre vonatkozóan a  

Blaskovits Oszkár Általános Iskolában 

 

Alulírott………………………………………………………….(szülő/gondviselő neve), 
2023. …………………………napjától igényt tartok gyermekem napközbeni ellátására, az 
alábbiak szerint (megfelelő aláhúzandó): 

 Tízórai+ebéd+uzsonna 768 Ft/nap 

 Ebéd    513 Ft/nap 

 Tízórai+ebéd   646 Ft/nap 

 Ebéd+uzsonna   635 Ft/nap 

Étkezési térítési díj fizetési módok (a megfelelő aláhúzandó): 

- készpénzátutalási megbízás (csekk, amelynek befizetését e-mail formájában 
penzugy5@nagytarcsa.hu címre tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig igazolni 
kell) 

- átutalás az Önkormányzat 11784009-15730521 számú bankszámlájára tárgyhónapot 
megelőző hónap 20. napjáig. 

Tanuló adatai: 

 

Tanuló neve:……………………………………..Osztálya:………………………….. 

Születési helye:………………………………….Születési ideje:……………………. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………. 

Gondviselő neve:……………………………………………………………………… 

Gondviselő címe:……………………………………………………………………... 

Gondviselő telefon és e-mail:………………………………………………………... 

(kötelező kitölteni)  

 

Nagytarcsa, ……………………………… 

 

      ………………………………………. 

             szülő/gondviselő 

 



Nyilatkozat étkezési kedvezmény igénybevételéről a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan a 

Blaskovits Oszkár Általános Iskolában 

 

Alulírott……………………………………………………………….(szülő/gondviselő neve),             
2023. ……………………………………..napjától igényt tartok gyermekem napközbeni 
ellátásához kapcsolódóan az alábbi kedvezményre: 

Tanuló adatai: 

Tanuló neve:……………………………………..Osztálya:………………………….. 

Születési helye:………………………………….Születési ideje:……………………. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………. 

Gondviselő neve:…………………………………….. 

Gondviselő címe:…………………………………….. 

Gondviselő elérhetősége:…………………………….. 

 

Étkezési térítési díj kedvezmény (megfelelő aláhúzandó): 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat alapján ingyenes étkezés  

 tartósan beteg kedvezménye MÁK igazolás/szakorvosi igazolás/szakértői vélemény 
alapján 

 3 vagy több gyermekes kedvezménye szülő nyilatkozata alapján 

- 18 évesnél fiatalabb gyermekek száma:                fő 

- 18 évesnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb köznevelési intézményben 
nappali rendszerű oktatásban részt vevő, vagy felsőoktatási 
intézményben nappali képzésben tanuló gyermekek száma:             fő 

- életkortól függetlenül tartós beteg, vagy fogyatékos gyermekek     
száma:         fő 

Nagytarcsa…………………………………… 

 

        …………………………………… 

                      szülő/gondviselő 

 

 

 


