


 

 

A KOLLÉGIUMBA VALÓ BEKÖLTÖZÉS FELTÉTELEI: 

 

 

- Jelentkezési lap beadása 

 

 / A jelentkezési lapot minden év június 15-ig kell a kollégium vezetőjének leadni, az elbírálás 

határideje minden év augusztus 20. A kilencedikes tanulóknak ,vagy másik iskolából való 

átjelentkezőknek a beíratkozás napján kell a jelentkezési lapot kitölteni.  Rendkívüli esetben 

tanév közben is kérhető a kollégiumi felvétel. / Intézményünkben a kollégiumi elhelyezést csak 

intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló gyermek törvényes képviselői kérhetik. 

 

Orvosi igazolás / arról, hogy egészséges a gyermek és közösségbe mehet /  melléklet  

 

Igazolás a védőoltásról / / új beköltöző esetén /     melléklet  

 

Állandó gyógyszert és orvosi dokumentumot , zárójelentést a gyógyszer szedéséről 

 

Egészségügyi adatlap 

személyes okmányokról fénymásolat / lakcím, adó és TAJ kártya valamint 

személyiigazolvány 

 

Tanfelszerelés  

 

Ruhalista alapján az évszaknak megfelelő ruházat /    melléklet alapján /  

 

Ünneplő ruházat / sötét nadrág/ szoknya, fehér ing / blúz, fekete cipő / szandál / 

 

Tisztaságszer / tusfürdő, szappan, fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár, törölköző /  

 

Szeptember havi térítési díj megfizetése, amit a kollégiumban a helyszínen kell megfizetni. 

 

Érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat fénymásolát  

 

 

Továbbá   

 

A szülőknek meg kell adni telefonos elérhetőségüket valamint a gyerek háziorvosának 

nevét, telefonszámát.  

 

 

 

A kollégiumba való beköltözés a tanév első napját megelőző napon 13,00 

órától 18,00 óráig történik.  

A gyermeket első alkalommal a törvényes képviselő kísérje be az 

intézménybe.  
 

 

 



      RUHÁZATI LISTA  

           őszi ruházat  

 

 

1 pár  cipő 

1 pár  szandál 

1 pár  papucs  

7db póló 

3db pulóver 

1db vékony kabát 

7db alsónadrág 

7db alsónemű / lányoknál /  

7pár zokni 

3db hosszú nadrág 

2db  rövidnadrág 

1db pizsama 

1db törölköző 

 

 

Ünneplő ruházat:  

 

1db fekete hosszúnadrág / szoknya 

1db fehér ing / blúz 

1pár fekete ünneplőcipő 

1db pulóver, kardigán  

ha szoknyát küldenek be, akkor ahhoz megfelelő lábbeli és harisnyanadrág szükséges! /  

 

 

Torna öltözék:  

 

1pár tornacipő 

1db  póló 

1db  rövidnadrág   

 

Tisztaságszer: Tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém, fogmosópohár, WC papír, papír 

zsebkendő, mosószer, öblítő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RUHÁZATI LISTA 

                     téli  ruházat  

 

 

1 pár  meleg lábbeli 

1 pár  papucs  

7db póló 

7db pulóver 

1db vastag kabát 

7db alsónadrág 

7db alsónemű / lányoknál /  

7pár zokni 

4db hosszú nadrág 

1db pizsama 

1db törölköző 

 

 

Ünneplő ruházat:  

 

1db fekete hosszúnadrág / szoknya 

1db fehér ing / blúz 

1pár fekete ünneplőcipő 

1db pulóver, kardigán  

ha szoknyát küldenek be, akkor ahhoz megfelelő lábbeli és harisnyanadrág szükséges! /  

 

 

Torna öltözék:  

 

1pár tornacipő 

1db  póló 

1db  rövidnadrág   

 

Tisztaságszer: Tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém, fogmosópohár, WC papír, papír 

zsebkendő, mosószer, öblítő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUHÁZATI LISTA 

                     tavaszi  ruházat  

 

 

1 pár  cipő 

1 pár  papucs  

7db póló 

3db pulóver 

1db vékony kabát 

7db alsónadrág 

7db alsónemű / lányoknál /  

7pár zokni 

4db hosszú nadrág 

3db  rövid nadrág  

1db pizsama 

1db törölköző 

 

 

Ünneplő ruházat:  

 

1db fekete hosszúnadrág / szoknya 

1db fehér ing / blúz 

1pár fekete ünneplőcipő 

1db pulóver, kardigán  

ha szoknyát küldenek be, akkor ahhoz megfelelő lábbeli és harisnyanadrág szükséges! /  

 

 

Torna öltözék:  

 

1pár tornacipő 

1db  póló 

1db  rövidnadrág   

 

Tisztaságszer: Tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém, fogmosópohár, WC papír, papír 

zsebkendő, mosószer, öblítő  

 

 

 

 

 

 


