Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 27.
Telefon/fax: 46/508-301
Mobil: 06-30-678-21-49
E-mail: misgorog@gmail.com
Internetes honlap: www.gorkataltisk.hu

JELENTKEZÉSI LAP
Kérjük legkésőbb 2021. március 22-ig eljuttatni igazgatónőhöz!
A jelentkező gyermek neve
(szül. anyakönyvi kivonat alapján!):
Születési helye, ideje:
TAJ száma:
A gyermek lakcíme:
Melyik óvodába jár?
A gyermek vallása, keresztelésének helye és ideje:
(túljelentkezés esetén előnyben részesülhetnek a
keresztlevéllel és papi ajánlással rendelkezők)
Melyik felekezet hittanórájára szeretne járni?
(Kérjük, karikázza be!)
Szeretné-e, hogy gyermeke emelt óraszámban (heti 4
alkalom) angol nyelvet tanuljon?
Édesapja neve:
Édesapja lakcíme:
Édesapja telefonszáma:
Édesapja e-mail címe:
Édesapja vallása (ha be kívánja írni):
Édesapja foglalkozása, munkahelye:
(ha be kívánja írni)
Édesanyja neve:
Leánykori neve:
Édesanyja lakcíme:
Édesanyja telefonszáma:
Édesanyja e-mail címe:
Édesanyja vallása (ha be kívánja írni):
Édesanyja foglalkozása, munkahelye:
(ha be kívánja írni)
Testvérek száma, életkora:

görög katolikus hittan
római katolikus hittan
református hittan
evangélikus hittan

Jogosult lesz-e a gyermek ingyenes/kedvezményes
étkezésre?
Ha igen, húzza alá, mi alapján!
A jogosultság igazolására a beiratkozáskor hozza
magával a megfelelő dokumentumokat:

1. 3 vagy több gyermek a családban
2. gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság (bemutatandó az erről szóló jegyzői
határozat)
3. tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű a
gyermek (bemutatandó az erről szóló szakorvosi,
illetve szakértői szakvélemény)

Kérjük, nyilatkozzon! Miért szeretné a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolába
íratni gyermekét? Mit vár el iskolánktól?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…….……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
A szülő rövid jellemzése gyermekéről:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Lehetőség van tanítópárok választására, amíg be nem telik egy-egy osztály. Van-e
kívánsága?
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….
a nyilatkozó szülő aláírása

„Nevelő-oktató munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha végzős diákjaink a nyolcadik évfolyam
végén:
- Minden tantárgyból az egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten megfelelnek az
alapfokú nevelés-oktatatás kerettantervben megfogalmazott követelményeinek.
- Rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek
képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek.
- Lelki életük rendezett, hitről való tudásuk életkoruknak megfelelő, saját egyházi közösségük aktív
tagjai, nyitottak a további lelki előhaladásra.
- Ismerik a kulturált élethez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez
szükséges viselkedés- és magatartásformákat.
- Határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat illetően.
Ezek egyben nevelésünk sikerességének a kritériumai, melyeknek elérését ellenőrizni kell megfelelő
gyakorisággal és módszerekkel.” (Részlet iskolánk Pedagógiai Programjából)
Tisztelt Szülők!
A fentiek megvalósítása folyamatos összefogást igényel majd az Önök, gyermekük, pedagógusaink,
dolgozóink és iskolánk részéről.
Egyetlen olyan pont van, amelyben mi csak annyit tudunk segíteni, hogy biztosítjuk gyermeküknek a
felekezetének megfelelő hitoktatást, az elméleti ismeretek elsajátítását, azonban csak Önökön múlik
annak sikeressége, hogy gyermekük saját egyházi közösségük aktív tagjává tud-e válni. Hiszen
ehhez Önöknek kell őt rendszeresen (minimum havonta 2 alkalommal és a nagyünnepeken)
elvinni ahhoz a közösséghez, abba a templomba, ahová szeretnék, hogy tartozzon, kötődjön, ahol
vasárnaponként az isteni parancsnak (Az Úr napját szenteld meg!) megfelelően részt vehet a
Szent Liturgián / szentmisén / istentiszteleten, megismerheti saját felekezete szertartásainak
énekeit, imádságait, saját papját/lelkészét és közössége többi tagját.
Miért fontos ez számunkra azon túl, hogy gyermekük üdvösségre jutását, boldogságát is nagyban
elősegíti majd?
Magyarországon a történelmi egyházak nagy áldozatok árán tartják fenn iskoláikat. Sokan vannak
olyanok, akik csak kihasználják ezen iskolák előnyeit, s cserébe semmit sem akarnak tenni
egyházukért. Mi azt kérjük cserébe Önöktől, hogy segítsék gyermeküket saját egyházuk aktív tagjává
válni, hiszen ha gyarapszik tagjaik száma, akkor később is képesek lesznek üdvözülésünkben
közreműködni és iskolákat működtetni. Köszönettel és tisztelettel:
Szikora Benedek
iskolalelkész

Pappné Orosz Klára
igazgató

SZÜLŐI NYILATKOZAT
Alulírott szülő kijelentem, hogy az iskola által nyújtott hitéleti programokat elfogadom
és azokat gyermekem, ………………………………………………. számára irányadónak
tartom. Gyermekem gyakorló kereszténnyé és saját egyháza aktív tagjává válását elősegítem
és támogatom azáltal, hogy vasár- és ünnepnapokon rendszeresen elviszem őt templomunkba,
hogy ott egyházközségünk tagjaival együtt részt vehessen a Szent Liturgián / szentmisén /
istentiszteleten. (Részvételének igazolásaként ott aláíratom az iskola által biztosított kis
füzetet.) Biztosítom és támogatom, hogy gyermekem az egyházi előírásoknak megfelelően
komoly készületet tegyen a szentségek (katolikusoknál: gyónás/elsőáldozás, bérmálkozás;
reformátusoknál: konfirmálás) időben történő vételéhez.
Miskolc, 202 . ………………….

----------------------------------------------szülő

----------------------------------------------szülő

BEIRATKOZÁSI ADATLAP a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolába 2021.
A beiratkozó gyermek neve:
Születési helye, ideje:
Édesanyja leánykori neve:
Jelentkezés a tanórán kívüli foglalkozásokra:
A választott foglalkozáshoz írjon „igen”-t!
(ez a jelentkezés az egész tanévre kötelez!)
8.00-16.00 közötti időszakban:
Szeretne-e emelt óraszámban angolt tanulni
(heti 1 tanóra + 3 külön foglalkozás)?
Szeretne-e informatikát tanulni? (2. félévben heti
1 órában, szabadfoglalkozás idején)
Szeretne-e játékos tömegsport foglalkozásra járni?
(heti 1 óra szabadfoglalkozás idején
Szeretne-e egészségmegőrző, tartásjavító tornára
járni? (heti 1 óra szabadfoglalkozás idején)
16.00 óra után kezdődő foglalkozások:
Szeretne-e sakkszakkörre járni? (heti 1- szer
16.00-16.45)
Szeretne-e cserkészetre járni? (heti 1-szer
pénteken 16.10-17.30)
Szeretne-e kölyökatlétikára járni?(heti1x 90 perc,
16.10-17.45) . hozzájárulás 2000 Ft/hó
Szeretne-e még külön néptáncoktatásra is járni?
(heti 1x90 perc, hozzájárulás 2000 Ft/hó
Szeretne-e képzőművészeti oktatásra járni? (heti
1- szer 90 p. 16.00-től) hozzájárulás: 3000 Ft/hó
Szeretne-e színjátékot tanulni? (heti 1-szer 90 p.,
16.00-tól) Részvételi hozzájárulás: 2000 Ft/hó
Szeretne-e futballedzésre járni? (heti 1-szer 90 p
16.10-17.45 ) Részvételi hozzájárulás: 2000 Ft/hó
Szeretne-e ritmikus gimnasztika-showtáncra
járni? (Fortuna), heti 1 óra 16.00-tól Térítési díjas!
Szeretne-e itt helyben zeneiskolába járni? (Heti
2-szer 45 p. 16.10-től) Térítési díjas!
Szeretne-e judo oktatásra járni? (heti 2x 45 perc,
hétfőn és szerdán16.10-től) Térítési díjas!
Igényel–e hajnali ügyeletet? (6.15-7.45)
Igényel-e délutáni ügyeletet? (16-17 között)
A nyilatkozó szülő aláírása:

A beiratkozáshoz szükségesek még: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, 1 db igazolványkép méretű fénykép, 1 szülő személyi igazolványa,
kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumok, diákigazolványhoz az
okmányirodától kapott nemzeti egységes kártyarendszer-adatlap (személyi igazolvány kell
hozzá!), 950 Ft iskolai nyakkendőre és 1700 Ft iskolai egyenpólóra. Ha valaki nem csak az
alanyi jogon járó balesetbiztosítást választja, hozzon pénzt a pluszbiztosítás igénylésére!

