BZSH S CHEIBER S ÁNDOR G IMNÁZIUM
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
H-1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40 (Iskola)
H-1065 Budapest, Révay u. 16. (Kollégium)
Telefon/fax: +36 1 469 02 77
e-mail: scheiber@scheiber.hu URL: www.scheiber.hu

Tanulói kérdőív a 7. (nyelvi előkészítő) évfolyamra jelentkezők számára

Kérjük, a kérdőív kitöltését bízzák nyugodtan a gyerekre, az ő véleményére is kíváncsiak vagyunk!
A kérdőívet a szülői kérdőívvel, jelentkezési lappal együtt juttassa el iskolánkba: szkennelve a scheiber@scheiber.hu e-mail
címre, postán a fenti címre, személyesen iskolánk portaszolgálatára leadva.

Adataid:
hogy hívnak?
melyik iskolába jársz jelenleg?
hányadikos vagy?
milyen nyelvet tanultál már eddig?
jár-e/járt-e közeli hozzátartozó a Scheiber/Anna Frank iskolába?

igen

nem

ha igen, neve:
jelenlegi osztálya (vagy volt diákunk esetében, az érettségi éve):
1. Miért a lenne jó szerinted, ha „scheiberes” lennél? (több pontot is jelölhetsz!)
mert családilag kötődünk ide

könnyebben tudnám betartani a vallási előírásokat

szeretném megismerni a tradíciókat

a zsidó vallás és életforma, mint más jellegű kultúra, érdekel

közel lakom

azt gondolom, olyan barátságokat köthetnék, amit felnőtt koromban
hasznosítani tudnék

karrier
más okom van:
2. A Scheiberbe való felvétel milyen fontos lenne számodra?
nagyon fontos

van más elképzelésem is, de talán jó lenne

csak akkor iratkoznék be ide, ha nincs más
3. Mit gondolsz eddigi tanulmányi eredményeidről? Mivel vagy elégedett, és miben szeretnél jobb eredményt
elérni?

4. Hogyan látod, milyen szerepet töltöttél be eddig az iskolai és egyéb közösségeidben?

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.
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5. Van-e valamilyen hobbid, vagy olyan tevékenység, amit szívesen végzel szabadidődben?

6. Szeretsz sportolni? Esetleg versenyszerűen is?

7. Melyik az az öt tulajdonságod, amelyekre büszke vagy?

8. Biztosan már Te is gondoltál arra, „mi leszel, ha nagy leszel”? Milyennek látod saját magad, amikor az időt
„előre tekered” 10 évvel? Mivel foglalkozol, hol laksz, hogyan élsz?

9. Van-e még valami kérdésed, észrevételed, amiről az előző 8 pontban nem esett szó?

Budapest, 202____ _______________ ______

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

……………………………………….
jelentkező tanuló 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.
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