
SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ELEKTRONIKAI TECHNIKUM, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

5100 JÁSZBERÉNY, RÁKÓCZI ÚT 13-15. 
 

 

FELVÉTELI KÉRELEM  

(kollégiumi elhelyezésre) 

 

Név: …………………………………………… Születési hely/idő: ………………………………. 

Tanulói azonosító szám: ……………………………………… TAJ szám: ……………………… 

Lakcím (irányítószámmal): …………………………………………………………………………… 

Tanuló elérhetősége (telefon, e-mail): …………………………………………………………………. 

Iskola: …………………………………………………………… Osztály: …………………………. 

Osztályfőnök neve/elérhetősége:………………………………………………………………………. 

Felvételemet az alábbi indokkal kérem (utazás, családi okok, iskolaváltás, egyéb): 

………………………………………………………………………………………………………… 

Tanulmányi átlageredményem a tanév végén: ………………… 

Magatartás: …………………………… Szorgalom: ……………………………..… 

Apa/gondviselő neve: ………………………………telefonszáma:…………………………….…… 

Anya leánykori neve: ………………………………telefonszáma:…………………………..……… 

Tartós betegség, rendszeres gyógyszerfogyasztás…………………………………………………… 

Eltartott testvérek száma:………………………………./magadat ne számítsd!/ 

 

Kérem a fentiek alapján a kollégiumi felvételemet a 2022/2023. tanévre. 

 

Jászberény, 2022. ……………………….. hó ……… nap 

 

 ………………………………………… 

 Tanuló aláírása 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tanulói jogviszony igazolása 

 

Intézmény neve: ……………………………………………………OM azonosítója:………………… 

Igazolom, hogy ………………………………………………………… a fenti köznevelési/szakképző 

intézmény (középfokú oktatási intézmény) tanulója. 

Személy adatai: 

- születési idő: ………………………………… Oktatási azonosító szám: …………………… 

- anyja születési neve: ………………………………………………………………. 

- állandó lakcím: ……………………………………………………………………… 

- a tanulmányok kezdete: ……………………………….év …...…..hónap ………nap 

- a tanulmányok befejezésének várható ideje: ………….év ……….hónap ………nap 

 

Kelt: …………………………………… 

 ………………………………… 

 Intézményvezető 



SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ELEKTRONIKAI TECHNIKUM, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

5100 JÁSZBERÉNY, RÁKÓCZI ÚT 13-15. 
 

 

Szülői/gondviselői nyilatkozat 
 

 

Alulírott szülő/gondviselő kijelentem, hogy a felvételi kérelmen szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Kötelezem magam arra, hogy az ide vonatkozó pénzügyi rendelet alapján megállapított étkezési térítési 

díjat a gazdasági iroda kiírása szerint - legkésőbb minden hónap 10-ig - gyermekem által eljuttatom, 

hogy a befizetésnek eleget tegyen. A szeptemberi étkezési díj befizetése a beköltözéskor, augusztus 

31-én esedékes. A térítési díj várható összege 1.100 Ft, ami napi háromszori étkezést foglal magába.  

Az 50%-os kedvezményre jogosító igazolásokat (rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, három 

eltartott gyermekről, tartós betegségről, nevelésbe vételről, vagy utógondozottságról) beköltözéskor 

kell leadni.  

 

Kötelezem magam arra, hogy gyermekem kollégiumi beköltözésekor az esetleges egészségügyi 

problémákról a csoportvezető nevelőtanárt tájékoztatom, az orvosi szakvélemény, zárójelentés 

másolatát átadom. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kollégium fenntartója az Egri Főegyházmegye, a kollégium közösségi 

programjaiként szervezett egyháztörténeti illetve vallástörténeti előadásokon, vallási és erkölcsi témájú 

foglakozásokon a gyermekemnek részt kell vennie és a katolikus egyház szellemiségének jelképeit el 

kell fogadnia. 

 

Tudomásul veszem, hogy a felvételi egy évre szól. Tanév közben gyermekem kollégiumi elhelyezését 

csak az intézmény vezetőjének hozzájárulásával szüntetem meg.  

 

Tudomásul veszem, hogy a kollégium házirendjének megsértése fegyelmi intézkedést von maga után. 

A felújított kollégiumi mosdók, hálószobák berendezési tárgyaiért (tanulói asztalok, ágyak, székek, 

szekrények) anyagi felelősséget vállalok. A szándékosan okozott kárt meg kell téríteni! 

 

 

 

Jászberény, 2022. ……………………….. hó ……… nap 

 

 

 

 …………………………………………. 

 Szülő (gondviselő) aláírása 

 

 

 

A BEKÖLTÖZÉS NAPJÁN A SZÜLŐKET / GONDVISELŐKET SZERETETTEL VÁRJUK! 


