Előzetes szándéknyilatkozat (6 évfolyamos gimnázium)
A tanuló neve: ............................................................................................................................................................
Tanulói azonosító: (7-tel kezdődő, 11 jegyű szám, diákigazolványon is megtalálható) ..................................................................
Születési helye, év, hó, nap ........................................................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................................
Telefon: szülők munkahelyi ................................ otthoni ............................... mobil ..............................................
Szülő e-mail címe a kapcsolattartáshoz: .................................................................................................................
Jelenlegi iskolájának neve, címe: .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A tanuló vallása: ....................................................... Hány évig tanult hit- és erkölcstant: ...................................
A család önálló keresettel nem rendelkező tagjainak száma (a tanulóval együtt): .............................................
Milyen idegen nyelvet tanult és hány éven keresztül: ............................................................................................
Milyen nem kötelező foglalkozásokon vett részt az iskolában, az egyházban vagy egyéb helyen (szakkörök,
énekkar, hittanos tábor, cserkészet, zeneiskola, sport, stb.) .................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ külön lapon folytatható
Figyelemreméltó teljesítmények, eredmények, elismerések tanulmányi, kulturális, sport, stb. területen:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ külön lapon folytatható
Ezúton jelezzük, hogy valószínűleg 2019 februárjában hivatalos jelentkezési lapot is fogunk küldeni a Tatai
Református Gimnáziumnak, felvételt kérve a 2019/2020-as tanév 7. évfolyamára.
A központi írásbeli felvételi vizsgát (Kérjük az egyiket bekarikázni):
A, a Tatai Református Gimnáziumban
..............................................
a tanuló aláírása

B, másutt szeretném teljesíteni
.......................................................................................................
a szülő(k) aláírása

Ez a szándéknyilatkozat tetszőleges technikával lemásolható, sokszorosítható, továbbadható. Beküldhető 2018.
december 7-ig, péntekig beérkezően a Gimnáziumba: 2890 Tata, Kossuth tér 10-11. Tel.: 34/586-576, Fax: 34/586-577
postán vagy személyesen. Ugyanaddig kell beérkeznie valamelyik, megfelelő középiskolába a központi írásbelire
jelentkezésnek is.
Nyílt napok a Gimnáziumunkban november 22-én, csütörtökön és november 30-án, pénteken. Mindkét napon
7,53-tól 8,03-ig áhítat a református templomban (Kocsi u. 15.), 8:10-től 12:40-ig nyitott ajtók mellett folyik a tanítás, a
tanítási órák és óra-részletek szabadon látogathatók. Szünetekben a tanárokkal és a diákokkal el lehet beszélgetni, 16,00
órától 17,00 óráig pedig Illés Dániel igazgató részletes tájékoztatást tart minden érdeklődőnek a gimnáziumban.
A központi írásbeli vizsga eredményén kívül figyelembe vesszük a jelentkezők hatodikos félévi tanulmányi
eredményeit, valamint a február 23-án, szombaton 9-től sorra kerülő egyéni meghallgatás tapasztalatait is. Kérjük, erre
hozzák magukkal az iskolai ellenőrző könyvüket is. A meghallgatáson (szeretettel és türelemmel) a diákok érdeklődési körét,
körülményeit, emberi értékeit, vallási kötődését és nyitottságát szeretnénk megismerni. Ez megerősítheti az eredményeit,
illetve egyes esetekben azt bizonyíthatja, hogy a gyengébb írásbeli vizsga vagy általános iskolai eredmény ellenére a
diáknak itt a helye.
Előnyt jelent a pozitív lelkipásztori, plébánosi vagy hitoktatói ajánlás, a példás magatartás, valamint a tanulmányi,
kulturális vagy sport területen elért kiemelkedő teljesítmény.
ISKOLÁNK FELVÉTELI RENDJE (részletesen ismertetve) megtekinthető A HONLAPUNKON (www.refi-tata.hu).
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