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Kedves leendő Diákunk! 
 
 
1. A beiratkozás időpontja:  

9. A és 9. B osztály : 2020. június 23-án kedden, 8:00 és 17:00 óra között 
9. C és 9. N:               2020. június 24-én szerdán,  8:00 és 15:30 óra között 

 
A beiratkozáshoz számítunk a személyes megjelenésedre. A torlódás elkerülése végett 
időpont-egyeztetésre kérünk a titkárságon: 72/514-195. A jelen helyzetre való tekintettel 
azonban lehetőséged van az elektronikus úton történő beiratkozásra is. Mindkét esetben 
ugyanazon dokumentumokra van szükségünk.  
 
Feltétlenül hozd magaddal az alábbi dokumentumokat: 

- általános iskolai bizonyítvány, 
- eredeti születési anyakönyvi kivonat, 
- személyi igazolvány, 
- lakcímkártya, 
- NEK-adatlap (lásd a diákigazolvány ügyintézés pontnál) 
- az étkezéssel kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások (lásd a 4. pontnál) 
- egészségügyi törzslap, oltási könyv, az általános iskolában kiállított egészségügyi átjelentő 

lap, amennyiben rendelkezésre áll. (Ezeket a dokumentumokat a saját nyolcadikosainktól 
nem kérjük.)   

- TAJ-kártya, 
- a honlapról letölthető alábbi nyilatkozatokat:  

1. Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről  
2. Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról  
3. Nyilatkozat az iskola profiljából eredő többletterhek vállalásáról  
4. Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről (16 év felett) 
5. Nyilatkozat az egészségügyi állapotról.  

 

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 

Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, 
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut 

OM: 200406 
 H - 7624 Pécs / Fünfkirchen          Tiborc u. 28/1. 

 Tel.: +36 72 514 190, 518 630   Fax : +36 72 514 194 
 E-mai l :  i roda@dus.su l inet .hu    Internet :  www.kvi -pecs .hu 

 

http://www.kvi-pecs.hu/files/beisk/Nyilatkozat_nemz_okt_reszvetelrol_2020.pdf
http://www.kvi-pecs.hu/files/beisk/Nyilatkozat_nemzetisegi_hovatartozasrol_2020.pdf
http://www.kvi-pecs.hu/files/beisk/Nyilatkozat_tobbletterhek_2020.pdf
http://www.kvi-pecs.hu/files/beisk/Hozzajaruls_kep_2020.pdf
http://www.kvi-pecs.hu/files/beisk/Hozzajaruls_kep_16_felett_2020.pdf
http://www.kvi-pecs.hu/files/beisk/Nyilatkozat_egeszsegi_allapotrol.pdf
mailto:iroda@dus.sulinet.hu
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Tisztelt Szülők! 
 
A beiratkozást kizárólag a felsorolt eredeti dokumentumok bemutatásával tudjuk 
elfogadni. 
 
A beiratkozáskor kell befizetni:  
- Egyenruha (népviseleti ing/blúz) 10.000 Ft 
- Emelt szintű angol oktatásra (az egész tanévre) 20.000 Ft 
 
Az iskolai kulturális, oktatási és szabadidős programok egy részének fedezésére 6000 Ft 
hozzájárulást kérünk, amit a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület kezel. A kollégiumi 
hozzájárulás a fenti ún. KOSZ-pénzhez 3000 Ft, így a kollégistáktól összesen 9000 Ft-ot 
kérünk. Ezek az összegek egy tanévre szólnak.  
A KOSZ-pénzt a következő számlaszámra kérjük utalni 2020. augusztus 31-ig:  

Takarékbank Zrt., számlaszáma: 50400113 – 11065481. 
Feltétlenül meg kell adni a tanuló nevét és osztályát! 
 
2. Diákigazolvány ügyintézés  
    - azok számára, akik külsős diákként kerülnek az intézményünkbe, illetve 
    - akiknek az igazolványa lejárt.  
 
Az ügyintézés a Kormányablakoknál lehetséges.  
 
14 év alatti gyermek esetén az ügyintézésnél szükséges a szülő, törvényes képviselő jelenléte 
is. Be kell mutatni a gyermek személyi igazolványát / érvényes útlevelét és 
lakcímkártyáját, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló okmányt és lakcímkártyát. 
A Kormányablak az igénylő adataival és arcképével adatlapot („NEK-adatlap”) nyomtat. 
 
Amennyiben a gyermek nem rendelkezik semmilyen személyazonosításra alkalmas 
okmánnyal, akkor a NEK-adatlap felvétele csak ideiglenes személyazonosító igazolvány 
kiállítását követően lehetséges. Ehhez szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
lakcímkártyája, mindkét szülő jelenléte, vagy hiteles hozzájáruló nyilatkozata, vagy jogerős 
határozat a szülői felügyeletről, illetve a szülők személyazonosító igazolványa és 
lakcímkártyája.  
 
A Kormányablaknál kapott arcképes adatlapot („NEK-adatlap”) a beiratkozáskor feltétlenül 
hozd magaddal, mivel szükség van rá a diákigazolványod további ügyintézéséhez. 
 
3.  Egyenruha: 
 
Fiúknak:     sötét nadrág, egyening, sötét alkalmi cipő. 
Lányoknak:     sötét szoknya/nadrág, egyenblúz, sötét alkalmi cipő. 
 
Az egyenruhát (ing, blúz) az iskola készítteti. A méret kiválasztása minta alapján a 
beiratkozáskor történik. Ekkor lehetőség van a végzős tanulóink által leadott ingeket/blúzokat 
is megvásárolni, ez esetben 6000 Ft fizetendő.   
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4.  Menza, étkezés:  
 
Az étkezéssel kapcsolatos információkat a mellékelt tájékoztató tartalmazza. Az étkezési igény 
beadásához szükséges nyomtatványokat az iskola honlapjáról lehet letölteni, majd a 
jelentkezést a beiratkozáskor kell leadni: 

- nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéhez 
- ingyenes gyermekétkeztetés megrendelése 
- nyilatkozat az étkezési térítési díj átutalással történő kiegyenlítéséről 
- nyilatkozat diétás étkezés igénybevételéről  

 
5.  Kollégium: 
 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a minden diákot fel tudtunk venni, aki kollégiumi elhelyezést 
igényelt.   
 
6.  Elektronikus úton történő beiratkozás 
 
Amennyiben a jelen egészségügyi helyzetre való tekintettel nem szeretnének személyesen 
eljönni a beiratkozásra, úgy az 1. és 4. pontban felsorolt iratokat, nyilatkozatokat és kérvényeket 
kérjük aláírva, beszkennelve az alábbi e-mail-címre eljuttatni: 
iroda@kvi-pecs.hu 
Az eredeti dokumentumokat ebben az esetben szeptemberben, az első tanítási napon kell 
bemutatni, a beiratkozás ezzel válik hitelessé. 
Kérjük továbbá, hogy az egyenruha megrendeléséhez adják meg gyermekük ruhaméretét.  
Az egyenruha és az emelt szintű angol oktatás díját a tanév megkezdésekor kell befizetni.  
A diákigazolvány kérelmét (a NEK adatlapot is beleértve) az igénylési cím megjelölésével 
későbbi időpontban is benyújthatja az iskolához. 
 
A tanévkezdéssel kapcsolatos teendőket a beiratkozáskor mondjuk el. 
 
Kedves Diákunk! Szeretettel várunk a gimnáziumunkba! 
 
 
Pécs, 2020. június 2. 

 
Üdvözlettel:  

 
   Amreinné Pesti Ágnes 
   igazgató 

http://www.kvi-pecs.hu/files/etkezes/kerelem2020.pdf
http://www.kvi-pecs.hu/files/etkezes/ingyenes2020.pdf
http://www.kvi-pecs.hu/files/etkezes/Nyilatkozat_atutalassal_torteno_befizetesrol_iskola.pdf
http://www.kvi-pecs.hu/files/etkezes/dietas.pdf
mailto:iroda@kvi-pecs.hu
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