
JELENTKEZÉSI LAP 
A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

2021/2022-es  tanévének 1.  osztályába  
Jelentkezési határidő: 2021. március 16. kedd 

A felvételt nyert tanulók beiratkozásának várható időpontja: 2021. Április 15-16. 

 

A leendő első osztályos tanuló 

neve: 

 

 

 

Születési helye, ideje: 
 

 

Édesanyja  (gondviselő) neve/ 

leánykori név is: 

 

 

Édesapja (gondviselő) neve:  

Állampolgárság:  

Lakcím: 
 

 

Telefonszám(ok): 
 

 

E-mail cím(ek):   

Vallása: Katolikus Evangélikus Református Egyéb: 

Keresztelésének helye, ideje: 
 

 

A család mely plébániához vagy 

egyházközséghez tartozik? (név, 

cím, …) 

 

Melyik óvodába jár jelenleg a 

gyermek? 

 

 

Választott nyelv: német angol még nem tudom 

Jelentkezési lap leadásának 

időpontja (iskola tölti ki!): 
 

 

Kedves Szülők! 
 

A párhuzamos osztályok szervezése és az egyenletes osztálylétszámok kialakítása érdekében a felvételt 

nyert gyerekeket az iskola fogja az osztályokba beosztani. Ebben szerepet játszik a jelentkezési lapok 

beérkezési sorrendje, a választott nyelv, a plébánosok állásfoglalása és a köznevelési törvény által 

meghatározott csoportlétszám is. A jelentkezési lapokat az iskola titkárságán kérjük leadni! 

Megértésüket köszönjük! 

 

 

 

Kelt.: ….………………..……..…,    2021. ……………………….…….............. 

 
……………………….………..………………………… 

szülő / gondviselő aláírása 



Tájékoztató a 

Szent László Katolikus Általános Iskolába  

történő felvételről 

A Szombathelyi Egyházmegye elsősorban a keresztény családok gyermekei számára tartja fenn iskoláját, 

de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik nyitottságot mutatnak a keresztény életre és nevelésre. 

A Sárvári Katolikus Iskolába való felvételről az iskola igazgatója dönt az alábbi szempontok 

figyelembe vételével. 

A felvételnél előnyt élveznek (de a feltételek nem jelentenek automatikus felvételt): 

 azon családok gyermekei, akik már részesültek a keresztség szentségében,  

 azon családok gyermekei, akik vallásukat gyakorolják, 

 azok a kisgyermekek, akiknek nagyobb testvére már az intézmény tanulója, 

 azok a gyermekek, akik az óvodában hitoktatásban már részt vettek. 

A fennmaradó helyekre felvételt nyerhetnek mindazok is, akik esetleg nincsenek még megkeresztelve, de 

a szülők ígéretet tesznek a vallásos nevelésre, e tekintetben is az intézménnyel való együttműködésre. 

Beiratkozási szándékukat a kitöltött jelentkezési lap leadásával jelezhetik, melyet az iskola titkárságán 

lehet leadni! Jelentkezési lapok az iskolában kérhetők vagy a honlapról letölthetők.  

A párhuzamos osztályok szervezése és az egyenletes osztálylétszámok kialakítása érdekében a felvételt 

nyert gyerekeket az iskola fogja az osztályokba beosztani. Ebben szerepet játszik a jelentkezési lapok 

beérkezési sorrendje, a választott nyelv, a plébánosok állásfoglalása és a köznevelési törvény által 

meghatározott csoportlétszám is. Leendő első osztályaink osztályfőnökei: Martonfalvi Mária és Barabásné 

Ondrus Erika. 

Az iskola 1. évfolyamára való jelentkezési lap leadási határideje: 2021. március 16. kedd.  

A felvételi döntésről személyesen (e-mailben, telefonon) 2021. március 31-ig, illetve később írásban 

értesítjük a Szülőket. A határidőn túli jelentkezéseket az osztálylétszámok függvényében tudjuk elbírálni. 

A felvételt nyert tanulók beiratkozásának időpontja: 2021. Április 15-16. 

Elérhetőségeink: Sárvár, Dózsa György u. 28-30. 

 Telefon/fax:  06-95 / 520 - 055 

 E-mail:  iroda@szlki.hu 

 Honlap:  www.szlki.hu 

Ha bármilyen kérdése van a felvételi eljárással kapcsolatban, bizalommal forduljon hozzánk! 

 

Az iskola tanulói szabad iskolaválasztás alapján szerveződnek azoknak a (bármilyen 

vallású) családoknak a gyermekeiből, akik elfogadják és megtartják a keresztény 

erkölcsi tanításokat, valamint hozzájárulnak, hogy gyermekük keresztény erkölcs 

szerint nevelődjék. 

mailto:iroda@szlki.hu
http://www.szlki.hu/

