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Tájékoztató 

 

a Budapest-Budafoki Református Egyházközség által fenntartott 

Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumba történő 

beiskolázásról 

 
 

Kedves Szülők, kedves Érdeklődők! 
 
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium a 2022/23-as tanévre 
felvételt hirdet azoknak az óvodát befejező gyerekeknek, akiket szüleik szívesen járatnának 
keresztyén világnézetet képviselő, konzervatív szemléletű, nevelésközpontú, a református 
értékrendjét és hitét felvállaló egyházi iskolába. 
 
Mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni, hogy minden gyermeket szeretettel fogadunk az 
iskolában, ha a szülők elfogadják az iskola értékrendjét, illetve az órarendbe épített hit- és 

erkölcstan oktatást. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába történő felvétel 
rendje a nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. tv.) 31.§-án alapul. 
 
Meggyőződésünk, hogy a hit- és erkölcstan oktatása kizárólag lelki-szellemi előnyt jelent a 
tanulóink számára, hiszen személyiségük formálódásában fontos szerepet játszhat a találkozás 
a keresztyén hittel, illetve az erre épülő ember- és világképpel. Mindezen túl a hitoktatásban 
megjelenő bibliaismeret, eszmetörténet, kultúrtörténet, művészettörténet, etika, illetve a 
közösségi és családi életre nevelés olyan értéket jelent világunkban, amelyet újra kell tanítani, 
illetve hangsúlyozni. Mindezeknek későbbi tanulmányaikban is nagy hasznát fogják venni 
tanulóink.  
 
Iskolánk immár tizenkét évfolyamon, az érettségi vizsgáig tudja biztosítani a hozzánk járó 
tanulók erkölcsi, szellemi és lelki fejlődését. 
 
Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal, akár valamely 
református közösséghez, vagy másik keresztyén – evangélikus, római vagy görög katolikus, 
baptista – felekezethez tartoznak, vagy egyházi óvodába járnak. 
 
Várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit is, akik nem tartoznak egyházhoz, de úgy érzik, 
hogy az iskolánk által közvetített értékeket el tudják fogadni, azokat szívesen adnák 
gyermeküknek útravalóul. 
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Erősíteni kívánjuk az iskola, a szülő és a gyermek kapcsolatát a kölcsönös bizalom jegyében, 
melynek alapja a nevelési-oktatási programmal való egyetértés. Ezt legjobb tudásunkkal 
igyekszünk megvalósítani. 
 

Budapest, 2021 novemberében 

 
Isten áldásával köszönti: 

az iskola fenntartója: 
A Budapest-Budafoki 

Református Egyházközség 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mellékelt Jelentkezési lapot kérjük, juttassák el iskolánk titkárságára  e-mailben az 
elsosleszek.rozsakertiskola@gmail.com címre, postai úton vagy személyesen!  
A jelentkezési lapok leadási határideje: 2022. március 1.  
 
 
levélcím:  1223 Budapest, Rákóczi u. 16. 
fax:   06-1-362-6024 
igazgató:   Bencze Péter 06-1-577-8300 
iskolatitkár:  Horváth Noémi 06-1-577-8300 
weboldalunk:  www.rozsakertiskola.hu 
e-mail:  rozsakerti@rozsakertiskola.hu 
beiskolázási e-mail: elsosleszek.rozsakertiskola@gmail.com 
 

mailto:elsosleszek.rozsakertiskola@gmail.com
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JELENTKEZÉSI LAP 

A RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
GIMNÁZIUM 

2022/2023. tanévben induló első évfolyamára 
A GYERMEK ADATAI: 

 

A gyermek vezetékneve:  

keresztneve(i):  

születési helye (város, ország):  

születési ideje:  

állampolgársága(i):  

anyanyelve:  

lakcíme:  

tartózkodási helye:  

levelezési címe:  

testvérei száma:  

TAJ-száma:  

személyi igazolvány- száma:  

óvodája :  

Hány évig járt óvodába?  

Meg van-e a gyermek keresztelve? Húzza alá! 
(Amennyiben a válasz igen, kérjük, a 
keresztlevél másolatát csatolják a jelentkezési 
laphoz!)  

igen – nem 

 

Hittan foglalkozásra jár(t)-e a gyermek?   

Mely felekezetű hittanra szeretnék beíratni a 
gyermeküket iskolánkban? Húzza alá! 

1. református               3. evangélikus 

2. római katolikus       4. baptista            
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A SZÜLŐK/GONDVISELŐK ADATAI: 

Az édesanya születési neve:  

lakhelye:  

tartózkodási helye:  

levelezési címe:  

telefonszáma:  

email-címe:  

foglalkozása:  

legmagasabb iskolai végzettsége:  

felekezeti hovatartozása:  

 

Az édesapa születési neve:  

lakhelye:  

tartózkodási helye:  

levelezési címe:  

telefonszáma:  

email-címe:  

foglalkozása:  

legmagasabb iskolai végzettsége:  

felekezeti hovatartozása:  
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A gondviselő születési neve:  

lakhelye:  

tartózkodási helye:  

levelezési címe:  

telefonszáma:  

email-címe:  

foglalkozása:  

legmagasabb iskolai végzettsége:  

felekezeti hovatartozása:  

 
 
 
Kérjük, jelölje meg azt az osztályt, melyet gyermeke számára választana! Több lehetőség 
is megjelölhető, kérjük, ekkor rangsoroljon! 

 
1.a osztály 

o matematika orientáció 
 
1.b osztály 

o angol orientáció 
 
1.c osztály 

o KOKAS komplex művészetpedagógia  
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Kérjük, jelölje meg, ha kéri az alábbi tényezők valamelyikének figyelembe vételét! 
(több lehetőséget is megjelölhet) 
 

o gyermeke egyházi óvodába jár: 
 – Halacska Református Óvoda, 
 - Fehér Kavics Református Óvoda, 
 - más egyházi óvoda: 
 

o gyermeke keresztyén nevelésben részesül 
 

o gyermeke lelkészi, plébánosi ajánlással rendelkezik (külön lapon csatolandó) 
 

o a gyermek testvére(i) az iskolával tanulói jogviszonyban áll(nak) 
A testvérek neve, osztálya: 
 

 

Hozzájárulok, hogy gyermekem neve a felvétel esetén az iskolai honlapon 

megjelenjen: 

igen    nem 

 

 

Kérjük, nyilatkozatként tegyen a rubrikákba X-et! 

 

󠄀 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok a 

valósággal teljes mértékben megegyezőek. 

 

󠄀 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy első évfolyamra 

jelentkező gyermekem nem sajátos nevelési igényű. Amennyiben gyermekem az 

óvodában beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő szakvéleményt 

kapott, arról az iskolát tájékoztatom, a szakvélemény másolatát a jelentkezési laphoz 

csatolom. 

 

Budapest, 202.. ______________ … 

 

Szülők/gondviselő aláírása: 

 

………..…………………………   ………………………………………. 


