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Osobný spis dieťaťa 
v školskom klube detí / 

A napközi otthont látogató gyermek 
személyi adatlapja

Dátum a miesto narodenia: / Születési ideje és helye:
Meno a priezvisko dieťaťa: / A gyermek utó- és családi neve:

Meno a priezvisko otca / 1. zák. zástupcu: // Az apa / 1. sz. törv. képviselő családi és utóneve:

Kontakt: / Elérhetősége:

Bydlisko: / Lakhelye:

Rodné číslo: / Személyi száma:
Národnosť: / Nemzetisége: Štátna príslušnosť: / Állampolgársága:
Názov a číslo zdravotnej poisťovne: / Egészségbiztosítójának neve és számkódja:

PSČ: / PISZ:

Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov / rodičov: / A gyermek lakcíme, ha nem a törvényes 
képviselőinél / szüleinél lakik:

Bydlisko: / Lakhelye: PSČ: / PISZ:

Prijatie dieťaťa do školského klubu detí: Písomná žiadosť zákonného zástupcu / rodiča bola prijatá dňa: / 
A gyermek felvétele a napközi otthonba: A törvényes képviselő / szülő kérvényét a következő napont nyújtotta be:

Poradové číslo spisu: / Az irat sorszáma: Školský rok: / Tanév:

Meno a priezvisko matky / 2. zák. zástupcu: // Az anya / 2. sz. törv. képviselő családi és utóneve:

Kontakt: / Elérhetősége:
Bydlisko: / Lakhelye: PSČ: / PISZ:

Informácie o zákonných zástupcoch / rodičoch dieťaťa: / 
A gyermek törvényes képviselőinek / szüleinek adatai:

Podpis riaditeľa školy / 
Az iskola igazgatójának aláírása

Odtlačok pečiatky školy / 
Az iskola bélyegzőjének lenyomata
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Školský rok: / 
Tanév:

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 / 
Tanítás előtt, 

mikortól meddig

Po vyučovaní 
v čase od do / 
Tanítás után, 

mikortól meddig

Spôsob odchodu 
zo ŠDK* / 

Távozás módja*

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

Pondelok / 
Hétfő

Utorok / 
Kedd

Streda / 
Szerda

Štvrtok / 
Csütörtök

Piatok / 
Péntek

Odchýlky denného pobytu zákonný zástupca/rodič ohlási pedagógovi písomne vopred. /  
A bejelentettől eltérő tartózkodási időt a gyám/szülő előre, írásban jelzi a pedagógusnak. 
*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.

Školský rok: / 
Tanév:

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 / 
Tanítás előtt, 

mikortól meddig

Po vyučovaní 
v čase od do / 
Tanítás után, 

mikortól meddig

Spôsob odchodu 
zo ŠDK* / 

Távozás módja*

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

Pondelok / 
Hétfő

Utorok / 
Kedd

Streda / 
Szerda

Štvrtok / 
Csütörtök

Piatok / 
Péntek
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Školský rok: / 
Tanév:

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 / 
Tanítás előtt, 

mikortól meddig

Po vyučovaní 
v čase od do / 
Tanítás után, 

mikortól meddig

Spôsob odchodu 
zo ŠDK* / 

Távozás módja*

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

Pondelok / 
Hétfő

Utorok / 
Kedd

Streda / 
Szerda

Štvrtok / 
Csütörtök

Piatok / 
Péntek

Školský rok: / 
Tanév:

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 / 
Tanítás előtt, 

mikortól meddig

Po vyučovaní 
v čase od do / 
Tanítás után, 

mikortól meddig

Spôsob odchodu 
zo ŠDK* / 

Távozás módja*

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

Pondelok / 
Hétfő

Utorok / 
Kedd

Streda / 
Szerda

Štvrtok / 
Csütörtök

Piatok / 
Péntek

Odchýlky denného pobytu zákonný zástupca/rodič ohlási pedagógovi písomne vopred. /  
A bejelentettől eltérő tartózkodási időt a gyám/szülő előre, írásban jelzi a pedagógusnak. 
*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.
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Dátum / Keltezés Záznamy a poznámky / Megjegyzések és észrevételek Podpis / Aláírás

/

/

/

/

Školský rok / Tanév Podpis pedagóga / 
Felelős pedagógus aláírása


forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT
Osobný spis dieťaťa
v školskom klube detí /
A napközi otthont látogató gyermek
személyi adatlapja
Dátum a miesto narodenia: / Születési ideje és helye:
Meno a priezvisko dieťaťa: / A gyermek utó- és családi neve:
Meno a priezvisko otca / 1. zák. zástupcu: // Az apa / 1. sz. törv. képviselő családi és utóneve:
Kontakt: / Elérhetősége:
Bydlisko: / Lakhelye:
Rodné číslo: / Személyi száma:
Národnosť: / Nemzetisége:
Štátna príslušnosť: / Állampolgársága:
Názov a číslo zdravotnej poisťovne: / Egészségbiztosítójának neve és számkódja:
PSČ: / PISZ:
Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov / rodičov: / A gyermek lakcíme, ha nem a törvényes képviselőinél / szüleinél lakik:
Bydlisko: / Lakhelye:
PSČ: / PISZ:
Prijatie dieťaťa do školského klubu detí: Písomná žiadosť zákonného zástupcu / rodiča bola prijatá dňa: /
A gyermek felvétele a napközi otthonba: A törvényes képviselő / szülő kérvényét a következő napont nyújtotta be:
Poradové číslo spisu: / Az irat sorszáma:
Školský rok: / Tanév:
Meno a priezvisko matky / 2. zák. zástupcu: // Az anya / 2. sz. törv. képviselő családi és utóneve:
Kontakt: / Elérhetősége:
Bydlisko: / Lakhelye:
PSČ: / PISZ:
Informácie o zákonných zástupcoch / rodičoch dieťaťa: /
A gyermek törvényes képviselőinek / szüleinek adatai:
Podpis riaditeľa školy /
Az iskola igazgatójának aláírása
Odtlačok pečiatky školy /
Az iskola bélyegzőjének lenyomata
Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťav školskom klube detí (ŠKD) počas školského roka /
A gyermek feltételezett napi tartózkodási rendje a napközi otthonban a tanév alatt 
Deň / Nap
Pred vyučovanímv čase od-do /
Tanítás előtt,
mikortól meddig
Po vyučovanív čase od do /
Tanítás után,
mikortól meddig
Spôsob odchoduzo ŠDK* /
Távozás módja*
Dieťa navštevuje /
Szakkörlátogatás
 Názov, od-do**/
Név, időpont **
Pondelok /
Hétfő
Utorok /
Kedd
Streda /
Szerda
Štvrtok /
Csütörtök
Piatok / Péntek
Odchýlky denného pobytu zákonný zástupca/rodič ohlási pedagógovi písomne vopred. / 
A bejelentettől eltérő tartózkodási időt a gyám/szülő előre, írásban jelzi a pedagógusnak.
*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.
Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťav školskom klube detí (ŠKD) počas školského roka /
A gyermek feltételezett napi tartózkodási rendje a napközi otthonban a tanév alatt 
Deň / Nap
Pred vyučovanímv čase od-do /
Tanítás előtt,
mikortól meddig
Po vyučovanív čase od do /
Tanítás után,
mikortól meddig
Spôsob odchoduzo ŠDK* /
Távozás módja*
Dieťa navštevuje /
Szakkörlátogatás
 Názov, od-do**/
Név, időpont **
Pondelok /
Hétfő
Utorok /
Kedd
Streda /
Szerda
Štvrtok /
Csütörtök
Piatok / Péntek
Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťav školskom klube detí (ŠKD) počas školského roka /
A gyermek feltételezett napi tartózkodási rendje a napközi otthonban a tanév alatt 
Deň / Nap
Pred vyučovanímv čase od-do /
Tanítás előtt,
mikortól meddig
Po vyučovanív čase od do /
Tanítás után,
mikortól meddig
Spôsob odchoduzo ŠDK* /
Távozás módja*
Dieťa navštevuje /
Szakkörlátogatás
 Názov, od-do**/
Név, időpont **
Pondelok /
Hétfő
Utorok /
Kedd
Streda /
Szerda
Štvrtok /
Csütörtök
Piatok / Péntek
Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťav školskom klube detí (ŠKD) počas školského roka /
A gyermek feltételezett napi tartózkodási rendje a napközi otthonban a tanév alatt 
Deň / Nap
Pred vyučovanímv čase od-do /
Tanítás előtt,
mikortól meddig
Po vyučovanív čase od do /
Tanítás után,
mikortól meddig
Spôsob odchoduzo ŠDK* /
Távozás módja*
Dieťa navštevuje /
Szakkörlátogatás
 Názov, od-do**/
Név, időpont **
Pondelok /
Hétfő
Utorok /
Kedd
Streda /
Szerda
Štvrtok /
Csütörtök
Piatok / Péntek
Odchýlky denného pobytu zákonný zástupca/rodič ohlási pedagógovi písomne vopred. / 
A bejelentettől eltérő tartózkodási időt a gyám/szülő előre, írásban jelzi a pedagógusnak.
*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.
Dátum / Keltezés
Záznamy a poznámky / Megjegyzések és észrevételek
Podpis / Aláírás
/
/
/
/
Školský rok / Tanév
Podpis pedagóga /
Felelős pedagógus aláírása
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