Középiskolai Leánykollégium

FELVÉTELI KÉRELEM
A 2020-2021-es tanévre
Név:_______________________OM azonosító-_____________________
Születéshelye,ideje:________________________________________________________
Lakcím:__________________________________________________________________
Személyi ig. száma: ________________________________________________________
TAJ száma:_______________________________________________________________
Mobil telefonszáma:________________________________________________________
Adószáma:________________________________________________________________
E-mail címe:______________________________________________________________
Édesanyja neve:___________________________
Születési neve:____________________________
E-mail címe:__________________Telefonszáma:______________________
Édesapja neve:__________________________
E-mail címe:__________________Telefonszáma:______________________
Gondviselő neve:_______________________
E-mail címe:__________________Telefonszáma:______________________
A tanuló középiskolája:__________________________________________
Osztálya:_________________________________________________________________
Osztályfőnök neve:_________________________________________________________
Előző tanév átlaga:_________________________________________________
Előző kollégiuma:__________________________
A képzés típusa: gimnázium szakgimnázium szakközépiskola OKJ I OKJ II.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: igen –nem
A család által eltartott gyermekek száma:____
Tartósan beteg:
igen –nem
Gyermekem rendelkezik szakvéleménnyel:
igen
nem
Amennyiben igen, melyik szakszolgálat állította ki?..............................................................
Tudomásul veszem, hogy a kollégiumi tagság egy tanévre szól, így minden tanév végén
megszűnik. A kollégiumi jogviszony kérdéseiről a Nemzeti Köznevelési Törvény 53 § ,
illetve a kollégium Házirendje rendelkezik.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a bekövetkező változásokat 15
munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni.

levélcím: 1145 Budapest, Uzsoki ut ca 34/A | telefon: 36 1 606 7478 | www.uzsokikollegium.hu

Kérem, és egyúttal hozzájárulok, hogy leányom a 2019/2020-as tanévtől a kollégium tagja
lehessen.
Budapest; 2019.
____________________________
gondviselő aláírása

_________________________
tanuló

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához a 2013. évi V. törvény („új Ptk –
Polgári Törvénykönyv”) 2:48. §. alapján.
Alulírott .................................................................................................. (szülő neve), mint
.............................................................................................. (gyermek neve) törvényes
képviselője, a fenti jogszabályi megjelölés alapján önkéntesen, befolyásmentesen és
határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermekemről képmás (foto vagy video) és/vagy
hangfelvétel készüljön. Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásom az
esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan
vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti
a jogosultat.
Továbbá hozzájárulok, hogy gyermekem saját felelősségére használja a kollégium
sporteszközeit, részt vegyen kollégiumi sportrendezvényeken és egyéb, a kollégium életével
kapcsolatos eseményen.
Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
évi törvény személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései, valamint az Európai
parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
törvények alapján, a kollégium a 20/2012. EMMI rendelet 29. 84§. az iratkezelés és az
ügyintézés szabályairól szóló rendelkezésben foglalt tanulói személyes adatokat, a tanulói
jogviszony idejére felhasználja. A tanuló egyéb szolgáltatást igénylő kérései esetén (étkezés,
egészségügy, versenyek) az adatokat továbbítja a szolgáltatást végző szerv felé.
Dátum: ...............................................
....................................................
szülő aláírása

