A Martin Luther King Kollégium

beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Az általános iskolai vagy gimnáziumi bizonyítvány másolata
Születési anyakönyvi kivonat fénymásolata
A tanuló lakcímkártyájának fénymásolata
TAJ kártya fénymásolata
Adókártya fénymásolata
Étkezési kedvezményt igénylő lap
RGYVT és 3H határozat
Adatvédelmi nyilatkozat
Kollégiumi felvételi kérelem törzskönyvi adatlap
Orvosi igazolás arról, hogy a családban 6 hete fertőzőbetegség nem volt
Szülői beleegyező nyilatkozat a kimenőhez
Önéletrajz
Motivációs levél, amely tartalmazza, hogy miért szeretne kollégista lenni

NYILATKOZAT
adatkezeléshez

Név: .............................................................................................................................................
Szül. hely, idő: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Állandó lakcím: ...........................................................................................................................

Hozzájárulok a Kollégium és az Iskolával kapcsolatos dokumentumok valamint a vonatkozó
törvény által előírt, meghatározott személyes adataim kezeléséhez.

Dátum:

………………………………………..
aláírás

Ikt.sz.:
KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM
TÖRZSKÖNYVI ADATLAP
szobaszám:**………….
2022/2023
Kérjük, hogy az adatlap minden rovatát nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltsék ki!
A tanuló vezetékneve:……………………………………………………………………………
keresztneve:.……..……………………………………………………….....................................
A tanuló születési helye:…………………………………….ideje*: ……………………………
Állandó lakcíme:….………………………………………………………….…………………...
Tartózkodási helye:.…………………………………………………………….…………….......
Telefonszáma*:................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:………………………………………TAJ szám..:……………….…
Állampolgársága 1: ……………………………Állampolgársága 2:..………………….………..
Diákigazolványának száma:.……………….……… Oktatási azonosító száma:..……………….
E-mail címe:..……………………………………………………………………………………..
Iskolájának neve, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik:
…………………………………………………………………………………………………….
Évfolyam/osztály:..………………..
Anya, szülő/gondviselő
…………………………………………………………………………………………………….
Leánykori neve: …………………………………………………………………………………..
Telefonszáma: (vezetékes) ……………………………(mobil)………………………………….
Állandó lakcíme:…..……………………………………………………………………………...
Tartózkodási helye:..…………………………………………………………….………………..
E-mail címe:…….………………………………………………………………………………..

Apa, szülő/gondviselő:
…………………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma:

(vezetékes):………………………………(mobil)……………………………...

Állandó lakcíme:………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye:…………………………………………………………….…………………
E-mail címe:……………………………..……………………………………………………….
A tanuló:
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül:

igen

nem

Étkezési díj kedvezménye**……………………………………………………………
Allergiára, egészségügyi problémára, gyógyszerszedésre vonatkozó egyéb információ:
………………………………………………………………………………………………….....
A felvételi kérelem indoklása:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
A kollégiumba történő belépés időpontja: ………………………………………………………..
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A házirendet elolvastam, s az abban foglaltakat
tudomásul veszem, magamra nézve kötelezőnek tekintem.

Kelt: ……………………………………

.....................................
Anya/szülő aláírása

.......................................
Apa/szülő aláírása

.......................................
Tanuló aláírása

Nyilatkozat

Alulírott vállalom, hogy itthon tartózkodása idején gyermekem a legközelebbi iskolai
nap tanóráira felkészül. Gondoskodom róla, hogy gyermekem a kollégium napirendjének
megfelelően vasárnap este 20 óráig a kollégiumba visszaérjen. (Ha ez valami miatt
kedvezőtlen lenne, haladéktalanul értesítem a kollégiumi nevelőtanárt.)
Ha gyermekem betegség vagy egyéb ok miatt nem tud a szokott időben visszautazni,
ezt haladéktalanul jelzem a kollégiumnak/nevelőtanárnak e-mailben vagy telefonon. Egyben
közlöm érkezésének várható időpontját is. Tudomásul veszem, hogy ha ez az értesítés
elmarad, a kollégium 24 óra elteltével értesíti a hatóságokat.
A HÁZIRENDET elolvastam, tudomásul veszem és betartom.
Amennyiben adatainkban változás történik, 8 napon belül írásban értesítem az
intézmény vezetőjét.
Tudomásul veszem, hogy beköltözéskor leadandó: orvosi igazolás, fénykép (2db),
születési anyakönyvi kivonat másolata, iskolalátogatási igazolás és érvényes
lakcímkártya, amelyet lemásolunk.
Hozzájárulok, hogy vagyon- és életvédelmi szempontok miatt az épületben elhelyezett
kamerák működjenek a hatályos jogszabályok betartása mellett.
O igen O nem
Hozzájárulok, hogy a kollégium programjain fénykép illetve videofelvétel
készülhet, melyet a kollégium honlapján, illetve a pedagógus portfólióban
felhasználhatnak. O igen O nem

Kelt.: ………………………………..

.....................................
Anya/szülő aláírása

.......................................
Apa/szülő aláírása

.......................................
Tanuló aláírása

KIMENŐ
Szülői beleegyező nyilatkozat

Alulírott

(név,

nyomtatott

betűkkel)

..............................................................................

engedélyezem, hogy.......... osztályos gyermekem, (tanuló neve, nyomtatott betűkkel)
............................................. 19:00-tól 21:00-ig kimenője lehet a kollégiumból.

Kelt.: .......................................................

...........................................................
szülő/gondviselő aláírása

