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Felvételi kérelem

Kérem/kérjük gyermekem/gyermekünk felvételét a Budapesti Német Általános Iskola és Gimnáziumba.

A gyermek személyi adatai

A gyermek neve:

A gyermek tanulói besorolása

Eddig látogatott iskolák/ 
óvodák: 

Eddigi tanulmányai  
során tanult idegen 
nyelvek:

A következő osztályokat 
ismételte: 

Iskolaváltás oka:

Iskolakezdés:

Részvétel a hittan- vagy etikaoktatáson  

(csak gimnáziumi jelentkezés esetén kitöltendő)

Eingangsstempel
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Születési idő Születési hely (ország, város)

Családi név, utónév

Állampolgárság(ok) Anyanyelv

Nem

Alsó tagozat Realschule HauptschuleGimnázium

év

-tól

év

-ig

Intézmény neve, címe

hányadik osztálytólnyelv

hányadik osztálytólnyelv

hányadik osztálytólnyelv

német ág magyar ág
tervezett időpontja osztályába

hittan etikaoktatás

év

-tól

év

-ig

Intézmény neve, címeév

-tól

év

-ig

Intézmény neve, címe
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Gondviselő(k)

Anya:

Apa:

A gyermeknél a következő 

részképességzavart  

állapították meg: 

TAJ szám (Magyarországon biztosított 

gyermekek esetében) 

OM-azonosító (korábban már magyar iskolába 

járt gyermekek esetében)

együtt élnek elváltak – gondviselés/felügyeleti jog:külön élnek

anyánál apánál közösen

Családi név

Telefonszám

Foglalkozás

Munkahely

E-mail

Cím*

Utónév

Születéskori név Születési hely, idő

diszlexia diszkalkuliahiperaktivitás

A beiratkozásnál orvosi szakvélemény benyújtására lehet szükség, melyet kérünk a gyermek-
orvossal, ill. nevelési tanácsadóval kiállítatni.

Nincs TAJ szám

Nincs OM-azonosító

*Magyarországi lakcím (vagy postafiókcím, amennyiben a családnak még nincs magyarországi címe)

Családi név

Telefonszám

Foglalkozás

Munkahely

E-mail

Cím*

Utónév

Születéskori név Születési hely, idő

diszgráfia
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Testvérek:

A testvérek neve, akik a  
Budapesti Német Iskolába 
járnak, vagy jártak:

Tudomásul veszem/vesszük a Budapesti Német Iskola házirendjét, valamint a Budapesti Német  

Iskola Alapítvány tandíjfizetéssel kapcsolatos rendelkezéseit (www.deutscheschule.hu)

Családi név, utónév Osztály/végzés éve

Családi név, utónév Osztály/végzés éve

Családi név, utónév Osztály/végzés éve

A felvételi kérelem csak akkor bírálható el, ha a szükséges dokumentumokat 

hiánytalanul benyújtották.

Szükséges csatolandó dokumentumok (másolatban):

születési anyakönyvi kivonat 1. sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat

állampolgárság igazolása

oltási könyv

2. sz. melléklet: Költségvállalói nyilatkozat

3. sz. melléklet: Információ az iskolaorvos részére

Szükséges csatolandó dokumentumok (másolatban)

gyermek lakcímkártyája

szülő(k)/gondviselő(k) 
lakcímkártyája és személy-
azonosságot igazoló okmánya

Óvodai igazolás az iskolaérettségről (az alsó tagozat 1. 
osztályára irányuló felvételi kérelem esetében, 
amennyi-ben rendelkezésre áll)

igazolás a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról/ törvényes 
képviseletről (amennyiben csak az egyik szülő, vagy 
nem a szülők írják alá jelen felvételi kérelmet)

az apa aláírása

Dátum:

az anya aláírása 

Dátum:

http://deutscheschule.hu
https://deutscheschule.hu/wp-content/uploads/2018/10/erklarung-datenverwaltung-un.pdf
https://deutscheschule.hu/wp-content/uploads/2019/08/190822_Kostenuebernahmeerklaerung_hu.pdf
https://deutscheschule.hu/wp-content/uploads/2019/08/190814_Schularzt-Info_hu.pdf

