
EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT 

K O L L É G I U M A  
3360 Heves, Gyöngyösi út 52. 

Telefon: 346-071 

 

Kedves Szülők! 
 

Tisztelettel megküldjük a 2016/17-es tanévre szóló kollégiumi tájékoztatót és jelentkezési 

lapot. Amennyiben igénylik gyermekük kollégiumi elhelyezését és egyetértenek az 

elhelyezés feltételeivel, kérem, hogy a kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb a beiratkozáskor 

szíveskedjenek visszajuttatni! 

BEKÖLTÖZÉS:  .............................................................  

Heves,  ............................................  
 

Tisztelettel: 
 

 Gombos István 

 kollégiumvezető 
 

Tájékoztató a túloldalon! 
 

 
 

(Itt levágandó!) 

 
J E L E N T K E Z É S I  L A P  

 

Gyermek neve:  ...................................................................................... Osztály: ......................  

Születési ideje:  ...............................................  Helye:  ...........................................................  

Szülők neve, lakcíme, elérhetősége, telefonszáma: 

Anya neve: .............................................................................................................................  

Lakcíme, elérhetősége, telefonszáma: ................................................................................  

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

Apa (gondviselő) neve: ..........................................................................................................  

Lakcíme, elérhetősége, telefonszáma: ................................................................................  

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

Állandó lakcím:  .......................................................................................................................  

Szükség esetén értesítési cím:  ..................................................................................................  

 Telefon:  ..................................................................................................  

Kiskorú gyermekek száma (a tanulóval együtt):  ........................................................................  

Gyermeke kezelést igénylő betegsége:  ......................................................................................  

Szülők kérése:  ..........................................................................................................................  

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

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

Gyermekem kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos feltételeket ismerem, azokkal 

egyetértek és elfogadom! 
 

Kérem gyermekem kollégiumi elhelyezését. 
 

 .................  év  ...............................................  hó ............  nap 
 

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

 Szülő (gondviselő) aláírása 

 



TUDNIVALÓK A KOLLÉGIUMBAN ELHELYEZÉST KÉRŐK SZÁMÁRA 

 Saját ágynemű használható, igény esetén a kollégium biztosítja. 

 A szülő (gondviselő) a kérelem beadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított térítési díjat 

minden hónap 3. hetében előre befizeti az iskola pénztárába. A térítési díj ellenében biztosítjuk a napi 

háromszori étkezést. 

A szeptemberi térítési díjat augusztus utolsó hetében kérjük befizetni. 

 Biztosítjuk továbbá a tisztálkodás lehetőségét (hideg-meleg víz), állandó nevelőtanári felügyeletet, 

szakszerű foglalkozást (tanulókört, korrepetálást), sport- és szabadidős tevékenységet. 

 A kollégiumba való felvétel egy tanévre szól. 

 A kollégium házirendje ellen súlyosan vétők tagsági viszonyát a nevelőtestület tanév közben is 

megszüntetheti. 

 

KOLLÉGISTA EGYÉNI FELSZERELÉSÉNEK JEGYZÉKE 

 személyi higiéniai felszerelés (fehérnemű, tisztálkodási eszközök, WC-papír stb.) 

 fürdőköpeny, pizsama, papucs 

 felsőruházat, cipő (tisztító eszközök) 

 szabadidőruha, munkaruha, sportfelszerelés 

 más – egyéni szükségletnek megfelelő – felszerelés 

 2 db lakat 

 

Hozzon magával: 

 Láz- és fájdalomcsillapító gyógyszert 

 Orvosi igazolást (közösségben lakhat…) 

Heves,  ......................................................  


