
24.

1.

2. 25.

3.

4.

5. 26.

6.

7. uzsonna lemondás

8. 27. reggel iskolába, lemondás

9. délután haza, lemondás

10.

11.

12.

13.

14. Gondviselő (gyám) neve: (ha nem az

15.  édesapa, vagy az édesanya)

16.

17.

18.

19. 6:30-7.50 h kérelmezés 6:30-7.50 h lemondás

20. 16.00-17:00 h kérelmezés 16.00-17:00 h lemondás

21.

22. A napi iskolai életet, tanulást

befolyásoló körülményben beállt  

változás: (krónikus betegség, úszásban 

akadályozottság, gyógyszer, diéta, stb.):

23. A gyermeket hazaviheti, név:

          igen                     nem

-

-

-

(Szülő, törv.képvislő)

3-8. évf. Felmentési engedély igazgatói 

döntés alapján

ebéd uzsonnával, kérelmezés

ebéd kérelmezés

reggel iskolába, kérelmezés

email cím:

email cím:

Tartózkodási helye:

Telefonszám:

étkezés 3-8. évfolyamon: 

(X)

Adatváltozás bejelentő 

202…. ………………….. ………………………………………..

Édesanya jelenleg  viselt neve:

Az iskolabusz igény felső tagozaton külön írásos kérelem alapján lehetséges. 

ebéd lemondás

reggelit a szolgáltatónál lehet intézni, az intézmény nem szervez

Név és lakcím változást személyesen az iskolában, az igazoló okmányokkal együtt (Anyakönyvi kivonat. lakcímkártya) lehet módosítani.

Állandó lakcíme:

(a szülőn kívül) szem. Ig.szám: 

A gyermek egyedül 

hazamehet

Ügyelet:  (X)

Egész napos iskola (az új Knt.27§(2)) 

alapján minden diáknak kötelező 16.00 h-

ig): (X)

heti részleges felmentést 

kérek (csak napközit, vagy 

tanításon kívüli fogl. érint!)

Állandó lakcíme:

heti teljes felmentést kérek 
(csak délutáni napközit, vagy 

tanításon kívüli fogl. érint!)

email cím:

A tanuló neve:                                                                                                                                                                         Osztálya:

Édesanya korábbi viselt neve:

Tartózkodási helye:

a család 3 v. több gyermekes

Állandó lakcíme:

A jogosultság alapja

rendszeres gyermekvéd. kedv.

Tanuló állandó lakcíme:

Tanuló ideiglenes kakcíme:

Tanuló tartózkodási helye:

étkezési kedvezmény (X)

Igazolása

szakorvosi igazolás

MÁK határozat

önkormányzati határozat

Kedvezmények

a gyermek tartós beteg

Az  jogcím szerinti változásokat igazolni kell (25.),  a szolgáltatásokban kért változásokat (21-22, 26-27.) nyilatkozatnak tekintjük! 

A tanulók adataiban beállt változásokat 15 napon belül ezen adatlapon kell bejelenteni! A tanuló nevét, osztályát, valamint csak a változást kell kitölteni és aláírni.

(kérjük húzza alá!)

Hazajárás

Tartózkodási helye:

Telefonszám:

Édesapa neve:

iskolabusz (X)

                    Aláírás

délután haza, kérelmezés

Telefonszám:


