
TÁJÉKOZTATÓ 

iskolánk első évfolyamára történő beiratkozásról 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Intézményünk a 2020/2021-es tanévben két első osztályt szándékozik indítani: egy angolost 

és egy németest. Elkötelezettek vagyunk a 21. századi iskola iránt, ezért digitális oktatással 

támogatjuk a tananyag elsajátítását.  

A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola első évfolyamára 2020 áprilisában történő 

hivatalosan lefolytatott felvételi eljárást megelőzően intézményünk fel szeretné mérni a 

jelentkezők számát. Ezért kérjük, amennyiben iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, 

vegyen részt az előzetes regisztrációs folyamatban.  

Előzetes regisztráció menete: 

1. Kérjük, töltse ki az Előzetes regisztrációs adatlapot és azt a mellékleteivel együtt 

juttassa el intézményünkbe 2020. január 31-éig. 

2. Az adatlapok feldolgozását követően az előjegyzésbe vett gyermekeket és szüleiket a 

beadást követően folyamatosan, de legkésőbb a február 1-je és március 15-e közötti 

időszakban ismerkedő beszélgetésre hívjuk be, mert nem gyermekeket veszünk fel, 

hanem családok  csatlakozását várjuk. Olyan családokét, akik hozzánk hasonló elveket 

vallanak a nevelésről, a tanulásról, az iskoláról; komolyan gondolják hitük megélését 

és aktívan akarnak bekapcsolódni az intézmény életébe. A beszélgetésen az iskola 

részéről az osztálytanító, a fejlesztő pedagógus/pszichológus/óvónő, a 

munkaközösség-vezető, a fenntartó részéről a lelkész vesz részt.  

3. A beszélgetés és a felvételnek való megfelelés alapján az iskola igazgatója 

szándéknyilatkozat formájában 2020. március 31-éig tájékoztatja a családokat arról, 

a gyermek felvételre kerül-e az intézménybe, amennyiben 2020 áprilisában a 

hivatalos beiratkozás megtörténik. 

 

Felvétel sorrendisége: 

Tekintettel arra, hogy intézményünk beiskolázási területe Albertirsa és környéke, elsősorban 

az evangélikus vallású, albertirsai családok gyermekei kerülnek felvételre, majd a környék 

evangélikusai.  A fennmaradó helyekre lehetséges a más felekezetűek felvétele. Előnyt 

élveznek a gyülekezettel és intézményeivel közvetlen, napi kapcsolatban lévő családok 

leszármazottai, iskolánkba járó gyermekek testvérei.   
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REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 

az első évfolyamosok előzetes létszámának felméréséhez 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy gyermekemet az iskola első évfolyamára szándékozom 

beíratni, ezért kérem regisztrálását a következő adatok alapján: 

                                     A gyermek adatai                 Oktatási azonosítója: __________________ 

neve: 
 

születési helye, ideje: 
 

lakóhelye, tartózkodási helye: 
 

állampolgársága: 
 

*vallása, keresztelésének ideje: 
 

óvodájának megnevezése, címe: 
 

testvére/szülője az iskolában 

tanul/tanult? 

neve: 

osztálya: 

*sajátos nevelési igényű? 
 

*van-e tartós betegsége? 
 

*hátrányos helyzetű? 
 

szülője/testvére tartósan beteg? 
 

A család adatai 

 Apa (gondviselő) Anya 

neve (születési neve) 
  

munkahelyének címe 
  

elérhetősége (telefon, e-mail) 
  

*A jelzetteket kérjük dokumentumokkal alátámasztani és mellékelni a lelkészi ajánlással együtt! 

Dátum: _____________________ Aláírás: _________________________________ 

 

 

A __________________________________ nevű gyermekre vonatkozó előjegyzési kérelmet átvettem.  

 

Albertirsa, ______________________     ________________________ 

            aláírás 

 



 
LELKIPÁSZTORI JELLEMZÉS 

a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskolába  
jelentkező tanulóról a 2020/2021. tanévre 

 
 

1/ A tanuló  neve:  ………………………………………………..………… 
 
   felekezete: ………………………………………………………...... 
 
2/ Lakcíme: ………………………………………………………..………………… 
 
3/ Édesapa neve: ………………………………………………………..…………. 
 
   foglalkozása: ……………………………………………….…………... 
 
   felekezete: ………………………………………………………….... 
 
 Édesanya neve: ……………………………………………………………...…… 
 
   foglalkozása: …………………………………………………………... 
 
   felekezete …………………………………………………................ 
 
4/ Jellemezze néhány mondatban a tanuló családját, a család életvitelét. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 
5/ A család és a gyülekezet kapcsolata 
 
A szülők: 
 
a) Templomba járása: Rendszeres Alkalmi Ritka Nem járnak 
 
 Egyéb gyülekezeti alkalmak látogatása: ………………………………………….... 
 
 (felsorolás) ………………………………………………………………………………………………… 

 
 Mióta van kapcsolatuk a gyülekezettel? ……………… 
 
b) A gyülekezet anyagi terheinek hordozása: 
   Példamutató  Átlagos  Gyenge Nem jellemző 
 
c) A gyülekezetben vállalt feladatok (egyházi tisztségek, munkavégzés stb.) 

…………………………………………………………………………………………………. 
 



d) Egyéb közölnivaló a családról: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
6/ A jelentkezett tanuló és a gyülekezet kapcsolata 
 
a) Gyermek istentiszteletre járt-e? Mennyi ideig? ……………………………… 
 
b) Hitoktatásban részesült-e? Hány évig? ……………………………… 
 
c) Egyéb szolgálat a gyülekezetben: …………………………………………………………… 
 
d) Miért jelentkezik a gyermek az evangélikus iskolába? Ez a szándék, kinek, minek a hatására 
történik?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….......……… 

 
h) Egyéb információk a tanulóról: ………………………………..…………………………….. 

…………………………………………………………………….…………………………… 

………….……………………………………………..…………….………………………….. 

 
 
Az egyházközség hivatalos neve: ………………………………………………………………... 

A lelkipásztor neve: ………………………………………………………………….………….. 

 

 

………………………, 20… ………………….. 
 
 
        ……………………………… 
               lelkipásztor 
                     P.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeretettel kérjük lelkipásztor testvéreinket, hogy a jellemzést közvetlenül iskolánk címére küldjék el, vagy 

lezárt borítékban adják át a szülőknek, hogy a jelentkezési lappal együtt ők továbbítsák! 
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SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

első osztályba jelentkező tanuló előregisztrációja során  

személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 

 

Alulírott, ……………………………………………….. (gyermek neve) (lakcím: 

…………………………………………………..) gyermek és a személyes adatok jogosultja 

(törvényes képviselő: …………………………………………..) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten 

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola (a továbbiakban: RMEÁI) mint 

adatkezelő nevezett gyermekem első évfolyamra történő előzetes regisztrálásához szükséges 

személyes adatokat, melyek a REGISZTRÁCIÓS ADATLAPON szerepelnek megismerje és 

kezelje (név, születési hely, idő, lakóhely, tartózkodási hely, állampolgárság, vallás, 

keresztség, gyermeket ellátó óvoda neve, címe, testvér neve, osztálya, sajátos nevelési igény, 

tartós betegség, hátrányos helyze), továbbá a gondviselők nevét, munkahelyi címét, 

elérhetőségét megimerje,és azokat kezelje, illetve harmadik személynek továbbítsa. 

Amennyiben gyermekem az intézménybe felvételt nyer, hozzájárulok jogviszonnyal 

kapcsolatos egyéb adatok kezeléséhez. 

 

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a 

RMEÁI jogi kötelezettség teljesítése jogcímén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés C) pont) jogosult 

egyéb személyes adataim megismerésére és kezelésére. Hozzájárulok ahhoz, hogy a RMEÁI 

a szükséges mellékletekről (keresztlevél, orvosi, szakértői, önkormányzati igazolások) 

másolatot készítsen és azokat az egyéb személyes adataimmal együtt kezelje az adatkezelés 

céljának teljesítéséig. 

Kijelentem, hogy a RMEÁI Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatását 

megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt 

adatkezelésre elismerem.  

Jelen hozzájáruláson önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű 

kinyilvánítása annak, hogy a RMEÁI által fentiek szerint végzett adatkezeléshez 

hozzájárulásomat megadom.  

Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, 

hogy ilyen esetben a RMEÁI a kapcsolódó személyes adatokat minden nyilvántartásából 

törölni köteles, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt 

szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. 

 

Kelt: Albertirsa, ………………………… napján 

 

 

ALÁÍRÁS     NÉV NYOMTATOTT BETŰKKEL 

 

_____________________________  _______________________________ 

személyes adat jogosultja vagy törvényes képviselője 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

(előregisztráció) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola (a 

továbbiakban: RMEÁI) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az (elő)regisztrációban résztvevő 

természetes személyeket, illetve törvényes képviselőket a RMEÁI az általa alkalmazott adatkezelési 

és adatvédelmi elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 

A jelen adatkezelési tájékoztató a regisztrációban résztvevő természetes személyekkel, illetve 

törvényes képviselőikkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik. 

 

1. Az adatkezelő 

Adatkezelő neve: Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola 

Adatkezelő elérhetősége: 2730 Albertirsa, Pesti út 110. 

Adatkezelő RMEÁI vezetője: a RMEÁI mindenkori vezetője 

Adatkezelő RMEÁI vezetőjének elérhetősége: 2730 Albertirsa, Pesti út 110. 

 

2. A RMEI felhívja a személyes adat jogosultjának, illetve törvényes képviselőjének figyelmét 

arra, hogy a regisztrációs úrlap RMEÁI részére történő megküldésével a személyes adat 

jogosultja, illetve törvényes képviselője kifejezett nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, 

hogy az űrlapon megadott személyes adatok RMEÁI általi megismeréséhez, kezeléséhez 

és adatfeldolgozó részére történő továbbításához kifejezetten hozzájárul, továbbá 

kijelenti, hogy a RMEÁI adatkezelésének tényét, célját, és az RMEÁI adatkezelési 

tájékoztatóját megismerte és megértette. A személyes adat jogosultja, illetve törvényes 

képviselője – felvételi eljárás kezdeményezése esetén – a megadott személyes adatok felvételi 

eljárásban történő felhasználásához is kifejezetten hozzájárul. 

 

3. A RMEÁI a hatályos Szabályzatát és adatkezelés tájékoztatóját a saját kezelésében álló 

roszikiskola.hu honlapon teszi közzé. 

 

4. Az adatkezelés célja: a RMEÁI által meghirdetett felvételi eljárásban történő részvételre 

vonatkozó igények felmérése, a későbbi felvételi eljárásban való felhasználás, továbbá a 

RMEÁI rendszeres hírlevél-szolgáltatásban való részvétel. 

 

5. Az adatkezelés jogalapja: elsődleges a személyes adat jogosultjának, illetve a törvényes 

képviselőjének hozzájárulása. 

 

6. Az adatkezelés terjedelme: 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó neve, születési helye, ideje 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó állampolgársága, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó vallása, keresztelésének ideje, gyülekezethez 

való tartozási adatok, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó betegsége, helyzete, nevelési igénye, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó óvodájának megnevezése, címe, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó lakcíme, tartózkodási helye, 

 felvételi eljárásban részt venni kívánó törvényes képviselőjének neve, lakcíme, 

tartózkodási, helye, elérhetősége (telefonszám, email cím). 
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7. A RMEÁI a személyes adat jogosultja, illetve törvényes képviselője által megadott személyes 

adatokat csak az alábbi esetekben továbbítja másik személy számára: 

a) a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen hozzájárulását 

adta, vagy 

b) jogi kötelezettség teljesítése jogcímén a RMEÁI számára az adattovábbítást jogszabály írja 

elő, illetve törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége 

felmerülésével a személyes adat továbbítását hatóság, bíróság megkeresése tartalmazza. 

c) adatfeldolgozónak vagy egyéb adatkezelőnek szerződés keretében, szerződésből eredő 

kötelezettsége teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben. 

 

8. A RMEÁI a személyes adatot a regisztrációs eljárás időtartama alatt jogosult kezelni, ezt 

követően a személyes adatot kérés esetén köteles minden nyilvántartásából törölni (felvételi 

eljárás kezdeményezését leszámítva). E kötelezettség a hozzájáruló nyilatkozat megtételére, 

és az annak beazonosításához szükséges elengedhetetlen személyes adatokra nem vonatkozik; 

a RMEÁI a hozzájáruló nyilatkozatot annak megadását követő 5 évig jogosult megőrizni. 

Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy az adatkezelés időtartama 

e jogszabályban meghatározott időtartam. 

 

9. A személyes adat jogosultját megillető jogok: azokat a természetes személyeket, akiknek a 

személyes adatait a RMEÁI kezeli, az alábbi jogok illetik meg a RMEÁI adatkezelése 

vonatkozásában 

a) tájékoztatáshoz való jog; 

b) helyesbítéshez való jog; 

c) elfeledtetéshez való jog; 

d) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e) adathordozhatósághoz való jog;  

f) tiltakozáshoz való jog. 

 

10. Jogorvoslati lehetőségek: amennyiben a személyes adat jogosultja, illetve törvényes 

képviselője a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a RMEÁI 

megsérti az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogai védelme érdekében 

jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: http://naih.hu 
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