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KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM 
 

 Alulírott szülő (gondviselő) azzal a kéréssel fordulok az iskola igazgatójához, hogy gyermekemet 

felvenni szíveskedjék a………………. tanévre az iskola kollégiumába. 
 

Tanuló neve: ……………………………………………………………………………………. 

Születés ideje:  …………… év …… hó …… nap, helye: ……………………………………... 

Anyja leánykori neve:  ………………………………………………………………………….. 

Anyja jelenlegi neve:  …………………………………………………………………………... 

A tanuló kérése a kollégium felé:  ……………………………………………………………… 

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. Tanévenként újra kell kérvényezni. 
 

Dátum: …………………………………... (település), ………… év …… hó …… nap 
 

……………………………………….. 

  szülő (gondviselő) aláírása 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott ………………………………………………………………(szülő, gondviselő) 

………………………………………………………………..(lakcím) díjfizetésre kötelezett, díj vissza-

fizetési kötelezettségem tudatában kijelentem, hogy a velem közös háztartásban élők száma az alábbiak 

szerint oszlik meg: 

- 18 éven aluli        …………… fő 

- 25 évesnél fiatalabb közoktatásban nappali rendszerű oktatásban 

résztvevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló  …………… fő 

- életkortól függetlenül tartósan beteg, súlyos fogyatékos gyermek …………… fő 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök: (megfelelő aláhúzandó) 
 

igen    nem 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 

A fenti nyilatkozatot az étkezési díj megállapítása céljából kérjük megadni. 
 

Dátum:  …………………………………... (település), ………… év …… hó …… nap 
 

……………………………………….. 

szülő (gondviselő) aláírása 

 

Értesítési cím: 

A szülő (gondviselő) neve:  …………………………………………………………………….. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………. (település) 

………………... (megye) …… (ir.szám)  …………………………. (út/utca)  ……… (házsz.) 

Telefon: vonalas: …………………………………  mobil: …………………………………… 

Cím: 8111 Seregélyes, Fő u. 278. 

22 575-002; fax:575-003; 

OM azonosító: 030728 

E-mail: iskola@seregszaksuli.hu 

Honlap: www.seregszaksuli.hu 

Számlaszám: 10033001-00335766-00000000 

Adószám: 15833002-2-08 

mailto:iskola@seregszaksuli.hu
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KOLLÉGIUMBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉS 
 

 

1. Egy hétre való fehérnemű, felsőruházat és szabadidő ruha. 

2. Tisztálkodó felszerelés, papucs, WC papír. 

3. Ágynemű huzatok (lepedő, paplan és párnahuzat). 

4. 3 db jó minőségű biztonsági lakat 2-2 db kulccsal (1-1 db leadásra kerül névvel ellátva). 

5. Gyógyszerek, amit a gyermek orvosi előírásra szed, illetve fájdalom- és lázcsillapító, sebtapasz. 

6. Csomagoló papír könyvekre, füzetekre és a szekrények polcaira. 

7. Ételtároló doboz névvel ellátva (mikrohullámú melegítőbe, hűtőszekrénybe tehető). 

8. Evőeszközök a nem menzán történő étkezéshez (kés, kanál, pohár). 
 

Fontos: 

 Igazolványok álljanak mindig rendelkezésre (TAJ-kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, adó-

azonosító-kártya)! 

 Az étkezési díjat a tárgyhót megelőző hónap végéig be kell fizetni! Az étkezés napi (reggeli, ebéd, 

vacsora) befizetést takar, igénybevételének lemondása a kollégiumvezető beleegyezésével lehetsé-

ges, minden nap 08.30-ig. 

 Kérjük a szülőket, hogy nagy értékű tárgyakat ne engedjenek gyermekeiknek a kollégiumba hozni. 

Felelősséget csak a nevelőknek leadott tárgyakért vállalunk. 

 Figyelem! Azok közül, akik a Kollégiumi felvételi kérelem adatlapjukat visszaküldték vagy leadták, 

csak azokat a tanulókat értesítjük ki, akiket hely hiányában nem tudunk felvenni. Üresedés esetén 

feltöltjük a helyeket! 
 

A tanuló nyilatkozik, hogy  

 az intézmény (kollégium) Pedagógiai Programját, Házi - és Napirendjét megismerte, elfogadta, 

azt magára nézve kötelezőnek tekinti, a kollégiumi tagsággal járó kötelezettségeket vállalja (a doku-

mentumok az iskola honlapjáról is elérhetőek); 

 az intézmény tulajdonát képező berendezésekre, eszközökre vigyáz. Szándékos vagy gondatlanság-

ból eredő kár bekövetkezése esetén a fegyelmi felelősségre vonás következményeit vállalja;  

 a felkészítő foglalkozásokon (szilencium, felzárkóztatás stb.) részt vesz. A szabadidős tevékenysé-

gekből a tanév elején kiválasztottak közül legalább egyre folyamatosan jár. 
 

Kollégiumi férőhely elfoglalása a tanév első tanítási napját megelőző napon 

16.00 órától lehetséges. További információ az iskola honlapján lesz elérhető. 
 

 

 

Kelt: ……………….év………hó………nap 

 

 

Tudomásul vettem: 
 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

tanuló aláírása            szülő (gondviselő) aláírása 

 

 

 

 

 


