
 

 

SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA 
                   OM azonosító: 203428 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Síp út 14-16. 
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Lelkészi ajánlás 
 

 

 

A jelentkező gyermek neve, vallása: …………………………………………………..….. 

Születési helye, ideje: …………………………………………………..….. 

Édesanyja neve, vallása: ……………………………………………………… 

Édesapja neve, vallása: ……………………………………………………… 

Szülők egyházi házasságkötésének helye, ideje: 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

A gyermek keresztelésének helye, időpontja: 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Egyházközségük címe: ……………………………………………………… 

A jelentkező lakcíme: ……………………………………………………… 

A jelentkező egyéb elérhetősége: ……………………………………………………… 

 

 

Kérjük válaszoljon az alábbi kérdésekre a megfelelő válasz bejelölésével:  

 

Mióta ismeri ön a jelentkezőt?  
□ születése óta    □ kisgyerek kora óta    □ nemrég ismertem meg    □ nem ismerem  

 

Mennyire ismeri jól a jelentkezőt?  
□ nagyon jól ismerem    □ jól ismerem    □ felszínesen ismerem    □ alig ismerem  

 

Mennyire ismeri jól a jelentkező családját?  
□ nagyon jól ismerem    □ jól ismerem    □ felszínesen ismerem    □ alig ismerem  

 

Részt vesz-e a család az egyházközség liturgikus életében és szertartásain?  
□ rendszeresen    □ alkalmanként    □ ritkán    □ nem jellemző 

 

Részt vesz-e a család az egyházközség életében, a nem liturgikus programokon?  
□ rendszeresen    □ alkalmanként    □ ritkán    □ nem jellemző  

 

 

Szoktak-e a jelentkező szülei egyházfenntartást fizetni?  

□ rendszeresen    □ alkalmanként    □ ritkán    □ nem jellemző  
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Lelki nyitottsága és érdeklődése alapján hová sorolná a jelentkezőt?  
□ rendkívül nyitott    □ nyitott    □ érdektelen    □ passzív, elzárkózó  

 

Lelki nyitottsága és érdeklődése alapján hová sorolná a jelentkező szüleit?  
□ rendkívül nyitott    □ nyitott    □ érdektelen    □ passzív, elzárkózó    □ nem tudom meghatározni  

 

Érzelmi stabilitás és családi háttér szempontjából mi jellemző a jelentkezőre?  
□ stabil, rendezett    □ ingadozó, rendezett    □ ingadozó, problémás    □ problémás, feszült  

 

Ha a jelentkezővel kapcsolatban további megjegyzése van, - amit a felvétel szempontjából 

fontosnak tart - , kérjük írja le!  
 
 

Ha én lennék az intézmény vezetője, akkor felvenném* / nem venném fel* az ajánlatban szereplő 

gyermeket, mert: (* kérjük, hogy aláhúzással jelezze) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Keltezés:  

 

 

 …………………………………………….. 

 Lelkész aláírása 

  

 

Bélyegző lenyomata 

 

 

 

 

Telefon/mobil: 

E-mail: 

 

 

Megjegyzés: AZ AJÁNLÁST LEBÉLYEGZETT, ZÁRT BORÍTÉKBAN KÉRJÜK 

VISSZAJUTTATNI!  
 

 

Köszönjük a segítséget és együttműködést! 
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