Fénykép

JELENTKEZÉSI LAP
a Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Sorszám:

(OM: 035321, feladatellátási hely kódja: 001)
négyosztályos tagozatára
(tagozatkódok: 0002, 0003, 0004, 0005)
a 2018/2019-es tanévre
1052 Budapest, Sütő u. 1.
Tel.: 317-3963, Fax.: 266-5375,
email: gimnazium@deakteri.hu, honlap: www.deakteri.hu

1. A JELENTKEZŐ neve: ................................................................................................. … Felekezete: ………….………
oktatási azonosító száma:



Születési helye, ideje: ............................................................................................ telefon: ................................................
Pontos lakcím /értesítési cím/: .............................................................................................................................................
2. APJA neve: ....................................................................................................................... Felekezete: …………………...
Napközben elérhető telefon: .......... …………………………e-mail:………………………………………………..…...
Pontos lakcím: .....................................................................................................................................................................
3. ANYJA neve: ................................................................................................................... Felekezete: …………...………
Napközben elérhető telefon: .......... …………………………e-mail:……….………………………………………..…..
Pontos lakcím: .....................................................................................................................................................................
4. GONDVISELŐJE neve (ha nem az apa vagy az anya): ................................................... Felekezete: ...............................
Pontos lakcím: .....................................................................................................................................................................
Napközben elérhető telefon: .......... …………………………e-mail:………………………………………………….....
5. A jelentkező jelenlegi iskolájának OM azonosító száma:



Az iskola neve és címe*: .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
*Összevont iskolák esetén kérjük mindkét címet megadni (telephely és tagintézmény).
6. A jelentkező által választott emelt szintű képzési forma (X-szel jelölje a kívánt képzést! Egyszerre több képzési
formára is lehet jelentkezni.)

 emelt angol nyelvi (tagozatkód: 0002)
 emelt német nyelvi (tagozatkód: 0003)

 emelt matematika (tagozatkód: 0004)
 emelt biológia (tagozatkód: 0005)

7. A jelentkező tanulmányi eredménye (A *-gal jelzett tantárgyakat nem minden képzési formánál számítjuk be a
felvételi pontszámba.)
Biológia*
Tantárgy
7. év vége
8. félév
Magyar irod.
Kémia*
Magyar nyelv
Magatartás
Matematika
Szorgalom
…………..nyelv
Az iskola tölti ki!
Történelem*
A felvételiző hozott pontszáma a választott
Fizika*
tagozatnak megfelelően:

0002: …………
0003: …………

0004 ……………
0005 ……………

8. Milyen NYELVEKET tanult és hány évig?
..................................................................................................................................................................................................
9. HITTANOKTATÁSBAN hol és mikor részesült?...............................................................................................................
10. KONFIRMÁLT-e? Ha igen, mikor és hol? ........................................................................................................................
11. TESTVÉREI neve, kora: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
12. Milyen HANGSZEREN játszik? ......................................................................................................................................
13. Milyen SPORTOT űz? ......................................................................................................................................................
14. Kollégiumi elhelyezésre igényt tart-e? .............................................................................................................................
A kitöltött jelentkezési laphoz kérjük, mellékeljék:
 a gyülekezeti lelkész vagy hitoktató ajánlását a keresztelés és a konfirmáció / elsőáldozás igazolásával vagy a
keresztelési és konfirmációi / elsőáldozási emléklap másolatával;
 1 db saját címre megcímzett, felbélyegzett kisméretű postai borítékot;
 a 9. évfolyamra jelentkezőknek készült központi, általános tantervű írásbeli felvételi vizsga eredményének
másolatát.
 ha bármilyen különleges családi vagy a gyermek fejlődését érintő körülményt tudatni szeretnének a felvételi
bizottsággal, kérjük, írják le szülői levélben!
SZÜLŐK (gondviselő) ALÁÍRÁSA (mindkét szülő, ill. gondviselő aláírása szükséges!)
..................................................
apa

..................................................
anya

..................................................
dátum

A jelentkezési lapokat 2018. február 19-ig (a beérkezés időpontja) kérjük eljuttatni
az iskolába (Deák Téri Evangélikus Gimnázium,1052 Budapest, Sütő utca 1.).
TÁJÉKOZTATÓ
1. A központi, általános tantervű írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20., szombat 10 óra.
2. 2018. február 9-én, pénteken 16 órakor felvételi tájékoztatót tartunk szülőknek és diákoknak a második
emeleti díszteremben.
3. A fenti iskolai jelentkezési lapon kívül központi jelentkezési lapot és tanulói adatlapot is ki kell tölteni,
amelyeket a gyermek jelenlegi iskolája küld tovább a győri Felvételi Központba. A központi jelentkezési lap és
tanulói adatlap továbbításának határideje: 2018. február 19.
4. Iskolánk a szóbeli felvételi vizsgát 2018. március 1-2-án délután és 3-án délelőtt tartja. A szóbeli vizsgára
nem küldünk írásos behívót. A vizsgák időpontját honlapunkon közöljük 2018. február 26-án 16 órakor. A
szóbeli vizsga anyagáról is a honlapon adunk tájékoztatást.
5. Szóbeli felvételi vizsgára nem bocsátjuk azokat a diákokat, akik a felvételi folyamat során a 2017. február
26-ig kialakuló minimum pontszámot nem érik el.
6. A hozott pontok számításáról a honlap „Jelentkezés” fülén adunk részletes tájékoztatást.

