
BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 

BEIRATKOZÁSI ADATLAP A 2013/2014-ES TANÉVRE 
 

Tájékoztató 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi beiratkozási adatlapon külön nem jelölt adatokra az adatszolgáltatás 

a "Köznevelési törvény alapján kötelezői. A dőlttel szedett kérdésekre a válaszadás önkéntes. Az adatokat az 

intézményi nyilvántartás céljára vesszük fel. Az adatok továbbítása, illetve statisztika célú felhasználása csak a 

fent megjelölt jogszabályban, illetve a "Szemelyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló" 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint történhet. Az adatokat csak aBálicsi Integrációs Nevelési-

Oktatási Központ alkalmazottjai fogják kezelni es feldolgozni.  

A tájékoztatást tudomásul vettem: 

 

Pécs, 20. ………………………………     ……………………………… 

     aláírás 

A TANULÓ ADATAI 
A tanuló neve:……………………………………………………………………………… 

Születési helye:………………Születési ideje:………...év…………………hó……….nap 

Tanulói azonosítója (OM szám):…………………………………………………………... 

Anyja születési neve:………………………………………………………………………. 

A tanuló társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): ……………………………. 

A tanuló e-mail címe:……………………………………………………… 

A tanuló személyazonosító száma:……………………………………………………….. 

A tanuló telefonszáma:……………………………………………………………. 

Diákigazolvány száma: …………………………………………………………………… 

MÁK hatósági igazolvány száma: ………………………Érvényessége:………………… 

Utazási kedvezményre jogosító egyéb igazolvány:  igen------nem  ha igen: ………………………… 

Állandó lakcím 

Irányítószám:……………..Város:…………………………………………………………… 

Utca:.…..………………….………………..Házszám: ………………… Emelet/ajtó:……. 

Tartózkodási hely/ideiglenes lakcím 

Irányítószám:……………..Város:…………………………………………………………… 

Utca:.…..………………….………………..Házszám: ………………… Emelet/ajtó:……. 

Levelezési címe (amennyiben nem azonos az állandó lakcímmel) 

Irányítószám:……………..Város:…………………………………………………………… 

Utca:.…..………………….………………..Házszám: ………………… Emelet/ajtó:……. 

SZÜLŐKRE/GONDVISELŐRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Apja(gondviselő) neve: 

…………………………………………………………………………………… 

Állandó lakcíme:   Irányítószám: ……...……Város: ………………………………………. 

Utca: …..………………….……………… Házszám: ………………… Emelet/ajtó: …….. 

Telefonszám: Otthoni:………………………Mobil:…………………………………………… 

e-mail címe: ………………………………………………………………….…..……… …………… 

 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………….. 

Állandó lakcíme:   Irányítószám: ……...……Város: ……………………………………….. 

Utca: …..………………….……………… Házszám: ………………… Emelet/ajtó: …….. 

Telefonszám: Otthoni:………………………Mobil:…………………………………………… 

e-mail címe: ………………………………………………………………….…..……… …………… 

 
 

Családgondozó neve, telefonszáma: …………………………………………………………. 

E-mail címe: …………………………………………………………………………. 

Évfolyam, osztály 



BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 

BEIRATKOZÁSI ADATLAP A 2013/2014-ES TANÉVRE 
 

Tanulói jogviszony kezdete: 

    év    hó    nap 

   

Oktatási intézmény neve, címe a 2012/2013-es tanévben, amennyiben nem a BINOK: 

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

……….irsz…………………………város……………………………………………..út/utca 

SZÜLŐ/GONDVISELŐ NYILATKOZATA 

 

1.  Engedélyezem, hogy gyermekem a 2013/2014-es tanévben önállóan, kíséret nélkül    

     utazhasson haza és vissza az iskolába. 

 

   IGEN          NEM 

 

2.  Kérem, hogy gyermekemet naponta a tanórák után engedjék haza. 

   IGEN          NEM 

 

3.  A tanuló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

   IGEN          NEM 

    amennyiben IGEN,              RGYVT határozat száma:…………………………. 

                                                  érvényességi ideje:       év    hó    nap 

4.  A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű (3H). 

   IGEN          NEM 

    amennyiben IGEN,             3H  határozat száma:…………………………. 

                                                érvényességi ideje:       év    hó    nap 

 

5.  Kérem, hogy gyermekem részt vegyen kizárólag magyar nyelven szervezett  

     roma kisebbségi nevelésben  

 

    IGEN          NEM 

 

 

Pécs, 2014.          ……………………………… 

           v Szülő/Gondviselő aláírása 


