
 ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS 

___________________________________________________________________

Egyházi fenntartású intézményként a 

ajánlást hozzanak magukkal. Ezt az ajánlást a felvételnél figyelembe vesszük.

Az ajánlásban a jelentkező szüleinek kell nyilatkozniuk arról, hogy a gyermek milye

szentségekben részesült, milyen gyakran jár 

a plébániájukkal, egyházközségükkel; részesült

szentáldozáshoz, ministrál-e a gyermek a szentmiséken.

A jelentkező szüleinek továbbá 

törekvéseit megismerik, egyetértenek

hogy a gyermek hitre nevelése érdekében

Kérjük, hogy a szülők által aláírt dokumentumot írassák alá plébánosukkal, lelkészükkel is!

     

Alulírott __________________________________, a ________________________________ nevű 

gyermek szülője az alábbi nyilatkozatot teszem

Gyermekem vallása: …………………………………………………….

Részesült-e a keresztségben (Ha igen, hol és mikor?): …………………………………………………………………

Volt-e elsőáldozó? (Ha igen, hol és mikor?): ………………………………………………………………………………..

Bérmálkozott-e / konfirmált-e? (Ha igen, hol és mikor?)

Járt-e hittanra? (Ha igen, hol és hány évet?): ……………………………………………………………………………….

Melyik egyházközséghez tartoznak? …………………………………………………………………………………………….

Milyen gyakran járnak templomba? …………………………………………………………………………………………….

Mutassa be a család és az egyházközség kapcsolatát!
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Egyházi fenntartású intézményként a hozzánk jelentkezőktől elvárjuk, hogy plébánosi / lelkészi 

. Ezt az ajánlást a felvételnél figyelembe vesszük. 

Az ajánlásban a jelentkező szüleinek kell nyilatkozniuk arról, hogy a gyermek milye

szentségekben részesült, milyen gyakran jár a gyermek és a család templomba; milyen

a plébániájukkal, egyházközségükkel; részesült-e a gyermek hitoktatásban, járulnak

e a gyermek a szentmiséken. 

továbbá nyilatkozniuk kell arról, hogy az iskola nevelői és hitre nevelési 

yetértenek velük és elfogadják. Az ajánlásban ígéretet tesznek arra

hitre nevelése érdekében bekapcsolódnak egyházközségük életébe.

a szülők által aláírt dokumentumot írassák alá plébánosukkal, lelkészükkel is!

 AJÁNLÁS 

Alulírott __________________________________, a ________________________________ nevű 

gyermek szülője az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Gyermekem vallása: ……………………………………………………. 

e a keresztségben (Ha igen, hol és mikor?): …………………………………………………………………

e elsőáldozó? (Ha igen, hol és mikor?): ………………………………………………………………………………..

(Ha igen, hol és mikor?): …………………………………………………………….

e hittanra? (Ha igen, hol és hány évet?): ……………………………………………………………………………….

Melyik egyházközséghez tartoznak? …………………………………………………………………………………………….

Milyen gyakran járnak templomba? …………………………………………………………………………………………….

e a család és az egyházközség kapcsolatát! 

HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA. ESZTERGOM 

___________________________________________________________________ 

jelentkezőktől elvárjuk, hogy plébánosi / lelkészi 

Az ajánlásban a jelentkező szüleinek kell nyilatkozniuk arról, hogy a gyermek milyen vallású, milyen 

és a család templomba; milyen a kapcsolatuk 

e a gyermek hitoktatásban, járulnak-e 

ll arról, hogy az iskola nevelői és hitre nevelési 

ígéretet tesznek arra is, 

zközségük életébe. 

a szülők által aláírt dokumentumot írassák alá plébánosukkal, lelkészükkel is! 

Alulírott __________________________________, a ________________________________ nevű 

e a keresztségben (Ha igen, hol és mikor?): ………………………………………………………………… 

e elsőáldozó? (Ha igen, hol és mikor?): ……………………………………………………………………………….. 

: ……………………………………………………………. 

e hittanra? (Ha igen, hol és hány évet?): ………………………………………………………………………………. 

Melyik egyházközséghez tartoznak? ……………………………………………………………………………………………. 

Milyen gyakran járnak templomba? ……………………………………………………………………………………………. 


