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Pannónia Középiskolás Kollégium  
OM: 039258 

Kérjük, hogy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltsék ki, és küldjék vissza számunkra, mert 
csak így tudjuk gyermekének a kollégiumi férőhelyet biztosítani! 
 

Nyilatkozat 
 

Név: ______________________________________________________ 

OM azonosító: ______________________________________________ 

Születési hely, idő: ___________________________________________ 

Anyja neve: _________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: 

2023. szeptember 1. előtt egynél több, munkakör betöltésére jogosító szakképesítést 

szereztem*:  

igen  nem 

 

A jelentkezőnél, amennyiben valamelyik fennáll, kérem aláhúzni a megfelelő választ: 

Enyhe értelmi fogyatékos?       igen   nem 

Mozgásszervi, érzékszervi, autizmus, spektrum zavar;  

középsúlyos értelmi fogyatékos; halmozottan fogyatékos?  igen   nem 

Egyéb okból SNI-s gyerek, tanuló (beszédfogyatékos, pszichés  

fejlődési zavar?        igen   nem 

BTM-s tanuló?        igen   nem 

Hátrányos helyzetű?       igen   nem 

Halmozottan hátrányos helyzetű?     igen   nem 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő?  igen   nem 

Veszélyeztetett státuszú?       igen   nem 

 

 

Hozzájárulok, hogy a gyermekemről fénykép, videófelvétel készüljön, és a kollégium 

honlapján, illetve a tankerületi újságban (Közép-Pesti Képeslap), az interneten 

megjelenjen: *    

 igen  nem 

 

 

*Megfelelő rész aláhúzandó! 
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Tudomásul veszem, hogy: 

- a köznevelésről szóló törvény szerint a tanuló kollégiumi jogviszonya egy tanévre 

szól! 

- a kollégiumi Házirend megsértése, a tanulói feladatok hanyag végzése, vagy tanári 

instrukció megszegése súlyos fegyelmi vétség, ami a kollégiumból való kizáráshoz 

vezethet. 

- a kollégium területén dohányozni, szeszes italt, kábítószert vagy annak minősülő 

készítményt fogyasztani és azok hatása alatt bejönni a kollégiumba szigorúan tilos! 

- amennyiben gyermeke véletlenül vagy tudatosan kárt okoz, úgy a törvénynek 

megfelelően a szülő kártérítési felelősséggel tartozik! 

- a rendkívüli eltávozásokat, valamint ha a várt időpontig gyermekem nem érkezik 

haza, jelzem a kollégiumnak. 

- ha gyermekem betegség vagy egyéb ok miatt nem tud a szokott időben 

visszautazni, ezt haladéktalanul jeleznem kell a kollégiumnak, egyben közlöm 

érkezésének várható időpontját is. 

 

Gondoskodom róla, hogy gyermekem a kollégium napirendjének megfelelően vasárnap 

este 21 óráig – ha kilencedik évfolyamos, akkor 20 óráig – a kollégiumba visszaérjen.  

 

 

Kelt: 

 

  ……………………………   ……………………………. 

    nagykorú tanuló aláírása    szülő aláírása 

 

 


