Dózsa György Kollégium PF. 1801
2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.
Tel/fax.: 53/500-506, 0630/578-4151
OM azonosító: 040524
Honlap: dozsakollegium.hu
E-mail: dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI LAP
Iktatószám:

Kérem kollégiumi felvételemet a

/

tanévre a ceglédi Dózsa György Kollégium - ba.

Tanuló neve:
- Születési hely, év, hó, nap:
- Személyi igazolvány száma:
- Oktatási Azonosítója:
- TAJ száma:
- Mobil száma, e-mail címe:
- Állandó lakcíme:

irányítószám:

település:

utca, házszám:
- Levelezési címe:

irányítószám:

település:

utca, házszám:
- Középiskolájának neve:
osztálya:
szakmája:
Osztályfőnök neve:
Anyja neve:
Anyja leánykori neve:
Anya tel.száma, e-mail cím az e-naplóhoz:
Apja neve:
Apa tel.száma, e-mail cím e-naplóhoz:
Gondviselő neve, tel.szám, e-mail cím e-naplóhoz (amennyiben nem azonos a szülővel):
Nevelőszülő neve, tel.szám, e-mail cím e-naplóhoz (amennyiben nevelésbe vett a gyermek):
Tanuló gyermekek száma a háztartásban (középiskolás korig):
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?

igen

SNI-s-e a gyermek?

igen

-

nem
nem

Kérjük gyermekünk kollégiumi felvételét. A megállapított térítési díjat minden hónap első hetében befizetjük a
kollégium részére. Anyagi felelősséget vállalunk a gyermekünk által okozott károkért és a leltárilag átvett tárgyakért.
A tanuló aláírásával a kollégium házirendjét kötelező jelleggel elfogadja és annak betartásáért fegyelmi felelősséggel
tartozik. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Cegléd,

,

,

szülő

tanuló
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülők!/Nagykorú Kollégisták!
Kollégiumi rendezvényeinkről hagyományainknak megfelelően az intézmény és az intézményben
működő Diákönkormányzat hang és képfelvételt készít. E felvételeket válogatott formában a
kollégium honlapján, a kollégium belső informatikai rendszerében, kollégiumi plakátokon és
pedagógusok szakmai munkáiban megjelenítjük. Kérésre a helyi média rendelkezésére is
bocsátjuk. Ennek célja, hogy intézményünk sikeres rendezvényeiről, kulturális és szabadidős
tevékenységéről méltó emlékeket örökítsünk meg, valamint az, hogy az érdeklődők megkapják a
megfelelő tájékoztatást.
Önöknek, mint a kollégista személyiségi jogaiért felelős személynek módjuk van eldönteni, hogy
hozzájárulnak-e ahhoz, hogy gyermekük/(nagykorú esetén önállóan dönt) is szerepeljen ilyen
felvételeken. Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozat kitöltésével segítse munkánkat.
Cegléd, 2022.01.01.
……………………………………….
Farkas Albert
intézményvezető

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott……………………….…. szülő/nagykorú kollégista (megfelelő rész aláhúzandó!)
tudomásul

veszem

a

Tájékoztatóban

foglaltakat

és

a

Dózsa

György

gyermekemről/rólam (megfelelő rész aláhúzandó!)

Kollégiumban
(név) készült

hang- és képfelvétel készítéséhez, és annak a megismert módon való felhasználásához:

HOZZÁJÁRULOK

NEM JÁRULOK HOZZÁ
………………………………….
Szülő/ Nagykorú Kollégista
aláírása
Cegléd, ……. év, …………… hónap ….. nap
2

Dózsa György Kollégium PF. 1801
2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.
Tel/fax.: 53/500-506, 0630/578-4151
OM azonosító: 040524
Honlap: dozsakollegium.hu
E-mail: dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

NYILATKOZAT
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 148 §-ának (5)-(6) bekezdése, továbbá a 151§ értelmében
normatív kedvezményben részesülök az alábbi jogcímen (megfelelőt kérjük aláhúzni!):
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló érvényes Határozat áll rendelkezésemre
b) 3 vagy több gyermeket nevelek
c) gyermekem tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
d) nevelésbe vett gyermek
A normatív kedvezményre való jogosultságot a megfelelő dokumentumokkal igazolom:
(a), b), c), d)-t karikázza be!):
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot: A települési önkormányzat jegyzője által
megállapított érvényes határozattal
b)

3 vagy több gyermekes család esetén: a kollégium étkezési ügyinézői által kiadott nyilatkozat
kitöltésével;

c) tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek esetén: Magyar Államkincstár/ Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság érvényes szakvéleményével
d) nevelésbe vett gyermek esetében: Gyámügyi határozattal.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatásra jogosultságban változás történik év közben, úgy 15
napon belül köteles vagyok annak bejelentésére. Amennyiben a bejelentési kötelezettségemnek nem
teszek eleget, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt köteles vagyok visszafizetni.

Cegléd, 20
Szülő/gondviselő olvasható aláírása

Lakcíme
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Szülői nyilatkozat a kollégiumot igénylő tanulók
egészségügyi állapotáról
Név:...............................................................................................................................................
TAJ szám: ............................................................................
Komolyabb műtéte, balesete volt-e?
igen
nem
Ha igen, milyen betegség?
.......................................................................................................................................................
Áll-e kezelés, gondozás alatt valamilyen idült (hosszantartó) betegség miatt:
igen
nem
Ha igen, milyen betegség?
.......................................................................................................................................................
Milyen rendszerességgel, és hová jár gondozásra?
.......................................................................................................................................................
Gyógyszere?
.......................................................................................................................................................
Allergiás-e valamilyen gyógyszerre, ételre vagy más anyagra?
igen
nem
Ha igen, mire allergiás?
.......................................................................................................................................................
Milyen tünetekkel szokott járni?
.......................................................................................................................................................
Gyógyszere:
.......................................................................................................................................................
Van-e a tanulónak olyan problémája, szokása, ami részünkről külön odafigyelést igényel?
.......................................................................................................................................................
Volt-e Covid fertőzött?
igen
nem
Ha igen, mikor?
………………………..
- Kapott-e oltást?
igen
nem
Dátum: ..............................................................
........................................................
Szülő aláírása
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Tájékoztató beköltöző kollégistáknak
I. Kivonat a kollégium házirendjéből
( A házirend teljes szövegét minden szülővel és kollégistával megismertetjük a beköltözéskor, valamint
elolvasható a kollégium honlapján!)
Ébresztő:
Reggeli :

6:20 – órakor
délutános tanulóknak: 6:45 - órakor
6:00 – 7: 30– óráig (a reggeli kiadása: 7:15-ig)

7:45 óráig indulás az iskolába. Minden szobát rendben kell hagyni (ágyazás, szemetes kiürítése).
Délelőtt csak betegség vagy lyukasóra esetén jöhet vissza a diák. Ha a diáknak nincs első órája, azt a reggeli
ügyeletes tanárnak jelezni kell. A délutános tanrendű diákoknak kötelező tanulás 8:00 – 10:00 – ig.
Ebéd: 12:00 – 14:45 óráig (délutános tanulóknak 11:45 – 14:45).
Ebéd után szabadidő – a várost nem hagyhatják el a diákok, csak a szülő írásos kérésére.
Szilencium: 16:00 órától 17:55 óráig tart (I. szilencium : 1600 – 1650, II. szilencium: 1700 – 1750. Szilencium
alatt nem hagyhatja el senki a kollégiumot. Telefonhívást és látogatót szilenciumi időben nem fogadhatnak
a diákok. 9 – 10. osztályos, valamint rossz tanulmányi eredményű felsőbb évesek tanulószobára
kötelezhetőek. Tanulmányi eredmények romlásakor a csoportvezető esti pótszilenciumot rendelhet el.
Délutános tanulóknak 800 -1000 – ig kötelező a tanulás.
Korrepetálást biztosítunk: irodalom, nyelvtan, német, spanyol, orosz, kémia, biológia, informatika,
matematika, ének, tantárgyakból.
Vacsora: 18:35 órától 19:05 óráig tart.
Az emeletre konyhai edényt felvinni nem szabad, az ebédlőben kell az ételt elfogyasztani. Minden
beköltöző diák rendelkezzen 3 db-os, névvel ellátott ételhordóval, tányérral, pohárral, evőeszközzel.
Vacsora utáni kimenő 09.01-től 04:30-ig 20:30, 05.01-től tanév végéig 21:00 óra. Rossz tanulmányi
eredmény esetén a kimenő megvonható, a kollégista pótszilenciumra kötelezhető. 20 30 óra után mindenki a
saját emeletén tartózkodik (kivétel: a szakkört látogatók).
Az ablakon kikiabálni, emeletek között beszélgetni tilos.
A tanulószobában nevelőtanári engedéllyel legkésőbb 22:50 óráig tanulhatnak a diákok.
Az esti tisztálkodást 21:45-ig be kell fejezni.
Villanyoltás: 22:00 órakor.
Ezután teljes csendet kell tartani az emeleteken, mindenkinek a saját szobájában kell tartózkodnia.
A KOLLÉGIUMBAN SZESZESITALT, KÁBÍTÓSZERT FOGYASZTANI ÉS DOHÁNYOZNI
SZIGORÚAN TILOS!
A KOLLÉGIUMBA ALKOHOLOS, ILLETVE KÁBÍTÓSZERES BEFOLYÁSOLTSÁG ALATT
BEJÖNNI TILOS!
Hétvégék rendje:
Pénteken délután 16:00 óráig kell elhagyni a kollégiumot, vasárnap 16:00-20:30 óra között kell
visszaérkezni. Betegség esetén a csoportvezetőt, vagy az ügyeletes tanárt értesíteni kell a hiányzásról.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, amennyiben a támogatásra jogosultságban változás történik év
közben, úgy 15 napon belül kötelesek annak bejelentésére. Amennyiben a bejelentési
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt kötelesek
visszafizetni.
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A KOLLÉGISTA DIÁK TANULÓTÁRSÁT SEM FIZIKAILAG, SEM LELKILEG NEM
BÁNTALMAZHATJA!
A szobát távozás után be kell zárni, a kulcsot a portán kell leadni. Minden diáknak saját zárható szekrényt
biztosítunk. Értékes tárgyakért, ékszerekért nem vállalunk felelősséget! A pénzére fokozottan kell a
diáknak vigyázni!
Tiltott számítástechnikai tevékenységet a diák nem folytathat a kollégiumban.
A szobarendért a szobaközösség felel.
Hetente egy alkalommal nagytakarítást kell tartani. Tanév végén a szobákat olyan állapotban kell átadni,
ahogyan azt szeptemberben átvették.
A szándékos károkozást megtéríttetjük a diákokkal.
Az emelet rendjéért az emeleti közösség felel.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól!
II. Legfontosabb tudnivalók a beköltözés során
Beköltözéskor az alábbi szükséges tárgyakat hozzák magukkal a tanulók:
1 db lakat – hozzávaló 2 db kulccsal, melyből az egyiket a csoportvezetőnek beköltözéskor át kell adni.
Fürdőköpeny, pizsama, 1 db lepedő, 1 db ágyneműhuzat, papucs (1 pár zuhanyzóban is használható, 1 pár
szobai) , 2 db törölköző, tisztálkodási felszerelés /fogmosó pohár, fogkefe, fogkrém, szappan, sampon stb./,
WC-papír, légfrissítő, folyékony mosogatószer az evőeszközök tisztításához, papír zsebkendő, szalvéta,
evőeszköz, bögre, tányér, orvosság /fájdalomcsillapító, lázcsillapító/, sebtapasz, tű, cérna, olló, 2 ív
csomagoló papír, fehér ing – blúz, sötét nadrág – szoknya, ünneplő cipő, 5 db fehérnemű, 5 pár zokni,
esernyőt,1 db 4X4-es fénykép, 1 db törölgető ruha a saját polc takarításához, egy hétre elegendő zsebpénz.
A kollégium környékének és szobáinak esztétikus kialakításáért és rendjéért a tanulók is felelősek.
Beköltözéskor szívesen fogadjuk, ha hoznak magukkal személyenként egy cserép virágot alátéttel.
A kollégista beköltözéskor hozza magával a kedvezményre jogosító összes érvényes dokumentumot, 2
hétnél nem régebbi orvosi igazolást arról, hogy egészséges, közösségbe mehet. Amennyiben nem
rendelkezik érvényes igazolásokkal, úgy a kedvezményre jogosultságot nem tudják érvényesíteni.
A kollégistától a kollégium összes dolgozójával és tanulótársaival szemben kulturált magatartást,
szorgalmas tanulást, a kollégiumi életben való kezdeményező, aktív részvételt várunk el.

Cegléd, 2022. január 01.
P.H.
Farkas Albert
intézményvezető
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