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Tisztelt Szülők! 

Kedves Tanuló! 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a 2018/2019 tanévtől leendő 9. osztályos tanulóinkat a 

beiratkozással kapcsolatos pontos tennivalókról. 

 

A beiratkozás időpontja 
• 9.A kód (611) Osztályfőnök: Kottra Richárd 

 2018. június 21. (csütörtök) 8:30-12.00 vagy 13:00-15.30 

• 9.NY kód (612, 613) Osztályfőnök: Kisné Pattermann Beáta 

  2018. június 21. (csütörtök) 8:30-12.00 vagy 13:00-15.30 

• 9.KNY kód (614, 615) Osztályfőnök: Nagy Endre 

  2018. június 21. (csütörtök) 8:30-12.00 vagy 13:00-15.30 

• 9.B kód (616, 617) Osztályfőnök: Ferenczi Norbert 

  2018. június 22. (péntek) 8:30-11:30 vagy 12.30-14.00 

• 9.E kód (618, 619) Osztályfőnök: Tihanyi György 

  2018. június 22. (péntek) 8:30-11:30 vagy 12.30-14.00 

 

A beiratkozás pontos helyszínéről a portán lehet a beiratkozás napján tájékozódni.  

 

A beiratkozás helyszínén az alábbi 3 ügyet kérjük elintézni! 

 
1. Tanulói adategyeztetés (Antal Edina): Melyhez kérjük, hogy az alábbi személyes 

okmányok eredeti példányát a beiratkozásra hozzák magukkal: 

• személyi igazolvány 

• lakcímkártya 

• TAJ kártya 

• 8. év végi átlag kiszámolva (bizonyítvány nem kell) 

 

2. Diákigazolvány ügyintézés (Csajkás Rita): Melyhez kérjük, hogy hozza magával a 

kitöltött nyilatkozatot, a Nemzeti Egységes Kártyarendszer – Adatlapot (tanuló 

fotójával ellátott NEK adatlap), lakcímkártya másolatát. A diákigazolvány ügyintéző 

részletes tájékoztatólevelét a nyelvi szintfelmérő és orvosi vizsgálat napján átadtuk 

Önök részére.  

 

3. Gólyatáborral kapcsolatos ügyintézés (DÖK néhány képviselője): A tábor díjának 

befizetése (10.000 HUF). A Diákönkormányzat részletes tájékoztatólevelét a nyelvi 

szintfelmérő és orvosi vizsgálat napján átadtuk Önök részére.  
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Tájékoztatás egyéb témákban, az alábbiakban:  

 

Tanulói balesetbiztosítás: 

Az állami biztosításon (2018.01.01 – 2019.12.31. napjáig Generali Biztosító Zrt.) felül egyéni 

biztosítás köthető 2018/2019 tanévre a SIGNAL Biztosítónál. A SIGNAL Biztosító ajánlatával 

a 2018/2019. tanév kezdetén (szeptember első felében) fogjuk minden nappali tagozatos 

osztályunkat megkeresni, ezt követően lehet az osztályfőnöknél a díjfizetést megtenni a 

választott díjcsomagnak megfelelő összeggel. A tanulói díjfizetést követően az osztályfőnök az 

osztálya befizetett díját és az általunk a tájékoztató mellé átadott osztálynévsort a titkárság felé 

továbbítja a megadott határidőig. A titkárság bonyolítja le a SIGNÁL Biztosító 

biztosításközvetítőjével a biztosítás megkötését.  

 

Kollégiumi elhelyezés igénylése a nyelvi szintre hozó tanfolyam idejére:  

Az a tanuló, aki a 2018/2019. tanévre kollégiumi elhelyezést igényelt, és nyelvi szintre hozó 

tanfolyamon kell részt vennie a nyár folyamán, annak a tanulónak lehetősége van kollégiumi 

elhelyezést igényelnie erre az időtartamra. További információ a kollégiumi elhelyezéssel 

kapcsolatban a következő elérhetőségeken kapható: +36-96/414-199 (kollégiumi porta), +36-

96/439-634 (kollégiumi tanári szoba), Varga Zsolt kollégiumvezető: 

vargazsolt101@gmail.com 

A nyelvi szintre hozó tanfolyammal kapcsolatban pontos információkat  Furján Gergely 

igazgatóhelyettes tud adni a következő elérhetőségeken: +3696/529-445, furjan@jedlik.eu 

 

Győr, 2018. 05. 28. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Titkárság 
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