Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec  – Alapiskola és Óvoda Almágy
980 35 Gemerský Jablonec 244 
tel.: 047/5684413, @gmail.com" zs.gemjablonec@gmail.com , www.zsgemerskyjablonec.sk" www.zsgemerskyjablonec.sk  



Dotazník k zápisu žiaka do 1. ročníka ZŠ
Az 1. osztályos tanuló beíratási kérdőíve





Údaje o dieťati / A gyermek adatai

Meno a priezvisko / Családi és utónév

Trvalé bydlisko dieťaťa /
A gyermek állandó lakhelye


Dátum narodenia / Születésének dátuma


Rodné číslo / Személyi száma


Miesto narodenia / Születési helye


Národnosť / Nemzetiség


Štátna príslušnosť / Állampolgárság

Kód a názov zdravotnej poisťovne /
Egészségbiztosítójának számkódja és neve

Žiadam o odklad povinnej školskej dochádzky /
Kérem a tankötelezettség elhalasztását

Áno/Igen	Nie/Nem*
Adresa materskej školy /
Az óvoda címe

Miesto a sídlo detského lekára / 
A gyermekorvos neve és székhelye


Starší súrodenci v našej škole/
Idősebb testvérek az iskolában

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



Áno/Igen	Nie/Nem*
Bude sa dieťa stravovať v ŠJ? /
Az iskolai étkezdében fog étkezni a gyermek?

Áno/Igen	Nie/Nem*
Bude dieťa navštevovať náboženskú výchovu? /
Fog hitoktatásra járni a gyermek?

Aké? / Milyen vallásúra?

Áno/Igen	Nie/Nem*




* nehodiace sa prečiarknuť!/a nem megfefelőt áthúzni!

Údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa / A gyermek törvényes képviselőinek adatai
Meno, priezvisko a titul  otca/
Az apa családi és utóneve, titulusa

Trvalé bydlisko: ulica, číslo, PSČ, obec 
(v prípade prechodného pobytu aj kontaktná adresa) / 
Állandó lakhely: utca, házszám, post. ir.szám, község (átmeneti lakhely esetén az elérhetőség címe is) 






Kontakty / Elérhetőségek:
Telefón / Telefonszám
e-mail / e-mailcím


Povolanie / Foglalkozás


Adresa zamestnávateľa / A munkáltató címe

Meno, priezvisko a titul (aj rodné priezvisko) matky /
Az anya családi (születési neve is) és utóneve, titulusa


Trvalé bydlisko: ulica, číslo, PSČ, obec 
(v prípade prechodného pobytu aj kontaktná adresa) / 
Állandó lakhely: utca, házszám, post. ir.szám, község (átmeneti lakhely esetén az elérhetőség címe is)

Kontakty / Elérhetőségek:
Telefón / Telefonszám
e-mail / e-mailcím


Povolanie/ Foglalkozás


Adresa zamestnávateľa / A munkáltató címe

V prípade neúplnej rodiny – komu bolo dieťa
zverené do výchovy? /
Nem teljes család esetén kit jelöltek ki a nevelésére?



Súhlasím so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa v databáze školy a pre potreby školy. / Beleegyezem a gyermekem személyes adatainak kezelésébe az iskola adatbázisában, az iskola céljaira.












 .………………………………………………..
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 
A gyermek törvényes képviselőjének aláírás

