
Erläuterungen zum Anmeldeformular „Anmeldung zur Grundschule“  in Ungarischer Sprache  

Elemi iskola jelentkezési adatlapjának leírása 

 

1-hez: Ezt az iskola tölti ki.   

2-höz: Schüler – Diák  

              Name/Vorname – Családi név/Keresztnév  

              Weiblich – Lány         Männlich – Fiú   

3-hoz: Geburtsdatum – Születési idő  

             Geburtsort – Születési hely  

              Éves diákigazolvány  igen vagy nem 

4-hez: Straße – Utca       PLZ – Irányítószám 

             Wohnort – Lakhely       Ortsteil – Városrész 

5-höz: Konfession – Vallás 

6-hoz: Gyermekek, akik nem tartoznak sem a katolikus, sem az evangélikus(-református) egyházhoz,  

              mégis járhatnak a hittanórákra: 

              Gyermeke vegyen-e részt a katolikus, vagy az evangélikus hittanórákon, igen vagy nem? 

              A bizonyítványra kerülhet a vallása igen vagy nem? 

7-hez: Szülők vagy nevelőszülők adatai: (Szülők vagy gyámsági elöljárók) Apa    Anya 

8-hoz: Családi név, keresztnév 

9-hez: Szakmája (nem kötelező kitölteni). 

10-hez: Utca, Lakhely (ha a gyermek címétől eltér). 

11-hez: Telefonszám, fax, e-mail vagy egyéb elérhetőségek. 

12-höz: Munkahelyi telefonszám. 

13-hoz: Vészhelyzetben elérhető személyek telefonszámai. 

14-hez: Születési ország. 

15-höz: A szülők Németországba való költözésük időpontja. 

16-hoz: A gyermek állampolgársága. 

17-hez: (Ha dupla állampolgár, azt is írják ide). 



18-hoz: Otthon beszélt nyelve a gyermeknek. 

19-hez: Melyik betegbiztosítónál biztosított a gyermek. 

20-hoz: Iskolán kívüli felügyelet (napközi, egyéb). 

21-hez: Részt vett gyermeke négy éves korában a Delfin nevü nyelbesorolási vizsgán. 

               Igen, ha nem, miért nem? 

               Megállapították, hogy kell-e még nyelvi támogatás, igen vagy nem? 

               Részt vett nyelvi támogatáson, ha igen hol? Ha nem, miért nem? 

               Szükséges-e még a nyelvi támogatás, igen vagy nem? 

22-hez: Iskolalátogatás: 

               Mikor kezdődik a kötelezö iskolalátogatási idő 

                Jelenlegi iskolaév                                                 és osztály. 

                Eddig látogatott iskolák. 

                Volt óvodában igen vagy nem? Hol? 

                 Idötartalma az óvodai időszaknak, melyik évben? 

                 Mettől meddig? Volt iskolai felmentése, ha igen mettől meddig? 

23-hoz: A gyermek betegségei vagy korlátoltságai: 

               (Ezeket az adatokat az iskola és a tanárok bizalmasan kezelik). 

                Szemek                   Fülek                                Végtagok                                  Egyéb 

                Mikor volt az utolsó tetanusz oltása? 

                Egyéb oltások.  Mumpsz, Kanyaró, Rubeola, Gyermekbénulás, Torokgyík (Diftéria) 

                Tudják, hogy a gyermekük egészségügyi vizsgálatai kötelezöek? 

24-hez: A gyermek iskolavelvételét kérvényezzük a következö évfolyamban. (Meg kell adni az évet). 

               Lohmar, időpont és a szülők vagy nevelőszülők aláírása.    

 

 


