Školský klub detí: / Napközi otthon:
Obec: / Község:

Ulica: / Utca:

Okres: / Járás:

Kraj: / Kerület:

Žiadosť dieťaťa o zápis do školského klubu detí /
A gyermek felvételi kérelme a napközi otthonba
Meno a priezvisko: / Utó- és családi név:
Dátum a miesto narodenia: / Születési ideje és helye:
Rodné číslo: / Személyi száma:
Štátna príslušnosť: / Állampolgársága:

Národnosť: / Nemzetisége:

Názov a číslo zdravotnej poisťovne: / Egészségbiztosítójának neve és számkódja:

Bydlisko: / Lakhelye:
Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov: / A gyermek lakcíme, ha nem a törvényes képviselőinél lakik:
Tel. číslo - domov: / Telefonszám otthon:

Mobil:

Meno a priezvisko otca (1. zákonného zástupcu): / Az apa (1. sz. törvényes képviselő) családi és utóneve:
Bydlisko: / Lakhelye:
Zamestnávateľ, adresa a telefónne číslo jeho pracoviska: / Munkáltatója, munkahelyi címe és telefonszáma:

Meno a priezvisko matky (2. zákonného zástupcu): / Az anya (2. sz. törvényes képviselő) családi és utóneve:
Bydlisko: / Lakhelye:
Zamestnávateľ, adresa a telefónne číslo jeho pracoviska: / Munkáltatója, munkahelyi címe és telefonszáma:

dieťa nenavštevovalo ŠDK / a gyermek nem járt napközi otthonba
dieťa navštevovalo ŠDK (uveďte ktoré a dokedy): / a gyermek járt napközi otthonba (melyikbe, meddig?):

Záväzný nástup dieťaťa do školského klubu detí žiadam(e) odo dňa: / A gyermek kötelező érvénnyel a következő
.
napon lép be a napközi klubba:
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťa
v školskom klube detí (ŠKD) počas školského roka /
A gyermek feltételezett napi tartózkodási rendje a napközi otthonban a tanév alatt
Deň / Nap

Pred vyučovaním
v čase od-do /

Po vyučovaní
v čase od do /

Tanítás előtt,
mikortól meddig

Tanítás után,
mikortól meddig

Spôsob odchodu
zo ŠDK* /
Távozás módja*

Pondelok /
Hétfő

Utorok /
Kedd

Streda /
Szerda

Štvrtok /
Csütörtök

Piatok /
Péntek

*Dieťa odchádza z ŠDK samo, s rodičom, so súrodencom atď. /
* A gyermek a napközi otthonból egyedül, a szülővel, a testvérrel stb. távozhat.
**Dieťa navštevuje ZUŠ, TJ, a pod. / A gyermek művészeti alapiskolát, sportklubot stb. látogat.
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

Dieťa navštevuje /
Szakkörlátogatás
Názov, od-do**/
Név, időpont **

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO (ZÁKONNÝCH) ZÁSTUPCU(OV)
A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ(K) NYILATKOZATA
V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto
skutočnosť pedagogickému zamestnancovi v školskom klube detí. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé
očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou. /
A gyermek megbetegedését, betegség előfordulását a családban vagy a gyermek környezetében haladéktalanul jelentem (jelentjük) a napközi otthon pedagógiai alkalmazottjának. Vállalom (vállaljuk) továbbá, hogy jelentem (jelentjük), ha a gyermek oltást kap, illetve ha fertőző betegségben megbetegedik.
Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku školského klubu detí zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľ školy, ktorej školský klub detí je súčasťou ukončiť dochádzku dieťaťa
do školského klubu detí. /
Tudomásul veszem (vesszük), hogy a napközi otthon rendtartásának törvényes képviselők általi ismételt megsértése miatt azon iskola igazgatója, amelynek részét képezi a napközi otthon, kizárhatja a gyermeket a napközi otthon
látogatásából.
Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v zmysle § 114 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN obce
.
.
./
č.
/
zo dňa
Kötelezem magam (kötelezzük magunkat) egyben arra is, hogy havi rendszerességgel és a megszabott határidőben
befizetjük a napközi otthon működésének fenntartásához szükséges részleges hozzájárulást a Tt. 245/2008. sz. közoktatási törvény 114. §-a 7. bek. és annak későbbi módosításaival, és
.
. . napon elfogadott
község
/
. számű önkormányzati rendeletével összhangban.
Čestne vyhlasujem(e), že dieťa nie je prihlásené v inom školskom klube detí. /
Becsületemre kijelentem (becsületünkre kijelentjük), hogy a gyermek nincs más napközi otthonba beíratva.
Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy
v zmysle § 11 písmeno 7 školského zákona. /
Hozzájárulok (hozzájárulunk), hogy a gyermek és a törvényes képviselői személyi adatait a közoktatási törvény
11.§-a 7. pontja szerint az iskola saját szükségletei szerint kezelje.

Dátum vyplnenia žiadosti /
A kérvény kitöltésének ideje

Podpis(y) zákonného(nych) zástupcu(ov) /
A törvényes képviselő(k) aláírása

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie. /
Ha speciális nevelés-oktatási igényű gyermekről van szó, a törvényes képviselő bemutatja az illetékes nevelési-megelőzési tanácsadó
intézmény ajánlását is.
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

