
Dotazník k zápisu dieťaťa do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou 
Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským 

Kérdőív a gyermek beiratásához  
a Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda 1. évfolyamába 

  
 
  

Meno a priezvisko dieťaťa/A gyermek 
családi és utóneve: 

 

Trvalé bydlisko dieťaťa/A gyermek 
állandó lakhelye: 

 

Dátum narodenia dieťaťa/A gyermek 
születési dátuma: 

 

Rodné číslo dieťaťa/A gyermek 
személyi száma: 

 

Miesto narodenia dieťaťa/A gyermek 
születési helye: 

 

Národnosť dieťaťa/A gyermek 
nemzetisége: 

 

Štátna príslušnosť dieťaťa/A gyermek 
állampolgársága: 

 

Názov zdravotnej poisťovne dieťaťa/A 
gyermek egészségügyi biztosítójának 
elnevezése: 

 

Kód zdravotnej poisťovne dieťaťa/A 
gyermek egészségügyi biztosítójának 
számkódja: 

 

Adresa materskej školy, ktorú dieťa 
navštevuje/A gyermek óvodájának 
címe: 

 

Meno a sídlo detského lekára dieťaťa/A 
gyermekorvos neve és működési helye: 

 

Má dieťa starších súrodencov v našej 
škole? (meno a priezvisko)/Vannak-e a 
gyermeknek idősebb testvérei az 
iskolánkban? (családi és utónév) 

 
Áno/igen:  

Nie/nem 

Bude dieťa navštevovať školskú 
družinu?/Fog-e járni a gyermek 
napközibe? 

 
Áno/igen  

            Nie/nem 

Bude sa dieťa stravovať v školskej 
jedálni?/Fog-e étkezni a gyermek az 
iskolai étkezdében? 

 
Áno/igen  

            Nie/nem 

Meno a priezvisko otca/Az apa családi 
és utóneve: 

 



Trvalé bydlisko otca/Az apa állandó 
lakhelye: 

 

V prípade prechodného pobytu, 
kontaktná adresa otca/Átmeneti lakhely 
esetében az apa értesítési címe: 

 

Číslo telefónu otca/Apa telefonszáma:  

E-mailová adresa otca/Apa e-mail címe:  

Povolanie otca/Apa foglalkozása:  

Adresa zamestnávateľa otca/Apa 
munkaadójának címe: 

 

Meno a priezvisko matky/Anya családi 
és utóneve: 

 

Rodné priezvisko matky/Anya születési 
neve: 

 

Trvalé bydlisko matky/Anya állandó 
lakhelye: 

 

V prípade prechodného pobytu, 
kontaktná adresa matky/Átmeneti 
lakhely esetében az anya értesítési 
címe: 

 

Číslo telefónu matky/Anya 
telefonszáma: 

 

E-mailová adresa matky/Anya e-mail 
címe: 

 

Povolanie matky/Anya foglalkozása: 
 

Adresa zamestnávateľa matky/Anya 
munkaadójának címe: 

 

V prípade neúplnej rodiny komu bolo 
dieťa zverené do výchovy?/Nem teljes 
család esetén kit jelöltek ki a gyermek 
törvényes képviselőjévé? 

 

 
            v úplnej rodine/teljes családban  

            v neúplnej rodine, zákonným zástupcom   je/ 
            nem teljes családban, törvényes képviselő: 

 
 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa v databáze školy a pre potreby školy./Beleegyezem 
gyermekem személyes adatainak kezelésébe az iskola adatbázisában, és azok iskolai célokra való felhasználására. 
 
 
 
 
 
 
 

    podpisy zákonných  zástupcov dieťaťa  
a gyermek törvényes képviselőinek aláírása



 


