Kovács Pál Baptista Gimnázium, 1153 Bp, Rädda Barnen utca 20.
Jelentkezési lap rendkívüli felvételi eljárásra
A jelentkezési lapot a kovacspalgimnazium@gmail.com e-mailcímre, vagy levélben az iskola címére, vagy
személyesen kell benyújtani az iskola titkárságán. A személyes beszélgetés időpontjáról telefonon egyeztetünk.
Beküldési határidő:
1. forduló: 2018. május 10.

kiértesítés: május 18-ig.

2. forduló: 2018. június 5.

kiértesítés: június 15-ig.

A jelentkezési laphoz mellékeljék:


személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány



központi eredményt igazoló értékelő lap
ha a „02”-es, sportiskolai tagozatra jelentkezik, akkor az egyesület által kitöltött sportigazolást is * (Az
igazolás megtalálható a dokumentum végén)



1. A tanuló általános iskolájának adatai:
a. OM azonosító:

______

b. Iskola neve: _________________________________________________________
c. Iskola címe: _________________________________________________________
2. A tanuló adatai
a. Név: _________________________________________________________
b. Oktatási azonosító: 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c. Születési hely és idő: ____________________________________________
d. Anyja születéskori neve: _________________________________________
e. Tanuló telefonszáma: ___________________________________________
f.

Lakcíme: ______________________________________________________

g. Állampolgársága: ________________
h. Értesítési címe: _________________________________________________
i.

Tanuló e-mailcíme: ______________________________________________

3. A továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola adatai:
Kovács Pál Baptista Gimnázium, 1153 Bp, Rädda Barnen utca 20., OM: 100537
4. Megjelölt tanulmányi terület:
01 Általános kerettantervre épülő gimnáziumi oktatás
02 Sportiskolai kerettantervre épülő gimnáziumi oktatás

5. Szülőkre / Gondviselőre vonatkozó adatok
Apa / Gondviselő neve: ____________________________________
Címe: __________________________________________________
Telefonszáma: ______________________ e-mailcím: _____________________
Anya / Gondviselő neve: ___________________________________
Címe: __________________________________________________
Telefonszáma: ______________________e-mailcím: ______________________
6. Idegen nyelvek
a. angol
b. német
c. ………………….

Hány évig tanulta: __
Hány évig tanulta: __
Hány évig tanulta: __

7. Megjegyzés:

8. Tanulmányi eredmények
Tantárgy / Évfolyam

6.

7.

8.

Magyar irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Matematika
………………….. nyelv
9. Írásbelin elért eredmények: * ha rendelkezik ilyennel

Központi írásbeli: Magyar

_____ / 50 pont

Központi írásbeli: Matematika

_____ / 50 pont

Kelt: Budapest, 2018. ______________ hó ______ nap.

Tanuló

Apa / gondviselő

Anya / gondviselő

Kovács Pál Baptista Gimnázium (100537)
1153 Budapest, Rädda Barnen u. 20.
Telefon: 06-1-3077419 / Fax: 06-1-3064576
www.kpgimi.hu

A Kovács Pál Baptista Gimnázium helyi, sportolói jelentkezési lapja
A tanuló adatai
Név………………………………………………………………………………….………….…..
Születési hely és idő:…………………………………………………………………….……………...
Szülő/Gondviselő neve: …………………………………………………………………….………….
Lakcím……………………………………………………………………………………………………
Elérhetőség ( mobil, e-mail-cím )…………………………………………………………………
Sportolói adatok
Jelenlegi egyesület………………………………………………………….…………………………..
Sportág………………………………………………………………………….………………………..
Legjobb eredmény………………………………………………………………………………………
Hány éve sportol………………………………………………………………………………………..
Sportági célok……………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………...
…………………………………………………………………………………..………………...
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
Rövid bemutatkozás
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
Dátum:
_____________________

Tanuló aláírása

________________________________

Szülő/Gondviselő aláírása

