
JELENTKEZÉSI LAP 
4. évfolyamosok (10 évesek) részére a 

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégiumba 

                                                            a  2021/22. tanévre 
9400 Sopron Széchenyi tér 11. 

Tel./Fax: (99)512-430/(99)512-444 

 

1. A jelentkező neve:    

Születési helye, ideje:    

Lakása (irányítószámmal):                   

                                                                                                               Telefon:    

2. Apja neve (nyomtatott betűkkel):    

Foglalkozása: **    

       telefon::                                                            email-cím:     

3. Anyja neve:    

Foglalkozása: **    

4. Gondviselő neve (ha nem az apa; nyomtatott betűkkel):    

Foglalkozása: **    

telefon:                                                            email-cím:     

5. A jelentkező általános iskolájának neve és címe:    

    

6. A jelentkező                      magyar                          nemzetiségi  német      képzésre  jelentkezik a Líceumba.  

       (Kérjük X –el jelölje a megfelelő képzési forma előtti négyzetben. Mindkét képzési forma is megjelölhető.) 

Amennyiben több képzési formát is megjelölt, kérjük, rangsorolja azokat: 

1., iiii                                     i              2., iiii                                     i               

7.    A jelentkező tanulmányi eredményei: 

 

TANTÁRGY OSZTÁLY TANTÁRGY OSZTÁLY 

3.év végi 4. félévi 3.év végi 4. félévi 

Magyar nyelv   
………… nyelv 
(azonos idegen nyelv)   

Magyar irodalom   Környezetismeret   

Matematika    

Az utolsó lezárt félév jegye: 

Magatartás:   Szorgalom:   

8. Tanulmányi és egyéb versenyeredményei:  

      

        

 

              , 2021.   hó   nap   

                                                                                                         szülő aláírása 

Kéjük, hogy a Líceum által kiadott jelentkezési lapot 2021. február 5-ig juttassák el iskolánkba. A felvételi beszélgetés időpontjáról 

mindenki levélben kap értesítést a Líceumtól. A felvételi eljárás során szerzett és a hozott pontok alapján, a Líceum által összeállított 
jelentkezők felvételi jegyzékét 2021. március 16-tól tekinthetik meg az érdeklődők a Líceum portájánál vagy az interneten a 

www.bdeg.hu/beiskolazas oldalon 

 

** Kitöltése nem kötelező! 

 



9. Testvérei neve, kora, osztálya (az osztály megjelölését csak a Líceumban tanuló testvér esetén kérjük):  

    

 

10. Igénybe kíván-e venni kollégiumi elhelyezést?              Igen        Nem 

 

11. Igénybe kíván-e venni menzát?                    Igen        Nem 

 

12. A jelentkező által tanulni kívánt idegen nyelv:              német    vagy                 angol 

(Kérjük X –el jelölje az idegen nyelv előtti négyzetben a megfelelő nyelvet.) 

 

A végleges nyelvi besorolás a jelentkezők igényeinek és a Líceum lehetőségeinek figyelembe vételével 

történik. 

A német nemzetiségi tagozaton az 5-8. évfolyamon a nemzetiségi nyelven kívül nincs élő idegen nyelvi 

képzés. 

A   9. évfolyamtól további egy nyelvet tanítunk (angol, német, orosz, latin, francia). 

 

 

13. Milyen hangszeren játszik?    

 

14. Milyen sportot űz?    

 

 

15. Amennyiben gyermeke gyülekezeti vagy plébániai közösséggel kapcsolatban áll, úgy örömmel vesszük 

lelkészi ajánlás csatolását ehhez a jelentkezési laphoz. A felvételnek nem feltétele a lelkészi ajánlás 

csatolása. 

 

 

 

 

16. Megjegyzés: Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett 

válaszborítékkal együtt 2021. február 5-ig hozzák be a Líceumba, vagy küldjék el a Líceum címére! 

 

 

 

 

 , 2021.   hó   nap 

 

 

 

       

  a  jelentkező aláírása édesanya aláírása édesapa /gondviselő/ aláírása 

 

 


