BZSH S CHEIBER S ÁNDOR G IMNÁZIUM
ÉS Á L T A L Á N O S I S K O L A
H-1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40.
Telefon/fax: +36 1 469 02 77
e-mail: scheiber@scheiber.hu URL: www.scheiber.hu

Jelentkezési lap a 7. (nyelvi előkészítő) évfolyamra jelentkezők számára
Kérjük olvashatóan kitölteni!
Ez a jelentkezési lap kizárólag az információáramlás megkönnyítésére szolgál. Nem helyettesíti sem a személyes megbeszélést, sem a
felvételi/átvételi interjút, a szintfelmérők megírását, vagy az esetleg szükséges próbahetet/próbanapokat sem váltja ki.

A jelentkező tanuló adatai:
születési név:

fiú

születési idő: ________év ______hó ___nap

születési hely:
oktatási azonosító:

lány

7__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(11 jegyű számsor mely megtalálható a diákigazolványon
vagy a bizonyítványban)

Anya adatai:

Apa adatai:

születési név:

születési név:

mobilszám:

mobilszám:

e-mail cím

e-mail cím

Állandó lakcím:
irányítószám

város

út/utca

házszám

Levelezési cím:
irányítószám

város

út/utca

házszám

Tanulmányok
jelenleg melyik iskolába jár?
Hányadik évfolyamra jár
jelenleg?

Az iskolaváltás szempontjából melyik
lehetőséget tartaná ideálisnak?

jár-e/járt-e közeli hozzátartozó a Scheiber/Anna Frank iskolába?

minél előbb
második félévtől
következő tanév kezdetétől
igen

nem

jelenlegi osztálya v.
érettségi éve:

ha igen, neve:
a Scheiberen kívül jelentkeznek-e másik iskolába is?

igen

………..ha igen, fontossági sorrendben hová helyeznék iskolánkat?

első

második

nem
harmadik

Budapest, 202____ _______________ ______

………………………………………….
szülő/gondviselő aláírása

……………………………………….
szülő/gondviselő aláírása

Alulírott, mint a felvételizni szándékozó gyermek szülője/gondviselője kijelentem, hogy a Jelentkezési lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, az iskolaválasztás során az
iskola szabályzatait megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom.
Hozzájárulok, hogy a Jelentkezési lapon szereplő adatokat a felvételi eljárás során a BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium munkatársai nyilvántartásba
vegyék, és ezzel összefüggésben kezeljék. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelése a felvételi eljárás lefolytatása érdekében szükséges.
GDPR: Iskolánk tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Az Adatkezelő tevékenysége során az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el, így különösen betartja az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletét a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. A 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

