Gárdonyi Géza

Ciszterci Gimnázium és Kollégium

H-3300 Eger, Széchenyi u. 17. 3301 Eger, Pf. 130 Telefon: (36) 511 240 Fax: (36) 511 255
E-mail: titkarsag@gardonyi-eger.hu
Web: www.gardonyi-eger.hu

Kedves Szülők!
Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a leendő gárdonyisokat:
1. A beiratkozás időpontjai:
9.a (of. Bozsik Zoltán)
5.c (of. Feketéné Kovács Ildikó)
9.e (of. Árvainé Kovács Krisztina)
9.kny (of. Tóthné Török Anna)

I. emelet B12 terem
Fsz. B04 terem
I. emelet B14 terem
Fsz. B04 terem

2021. június 23. 8.00 – 12.00 ; 13.00 – 15.00
2021. június 23. 8.00 – 12.00 ; 13.00 – 15.00
2021. június 23. 8.00 – 12.00 ; 13.00 – 15.00
2021. június 24. 8.00 – 12.00 ; 13.00 – 15.00

Kérjük, hogy csak az egyik szülő kísérje el a tanulót a beiratkozásra! Az intézményben kötelező a maszk használata, és
belépéskor a kézfertőtlenítés!
A beiratkozáshoz feltétlenül szükséges:
- az általános iskolai bizonyítvány
- az aláírt hozzájárulási nyilatkozat, innen tölthető le (adatvédelmi tájékoztató)
További dokumentumok:
- keresztlevél másolata (amennyiben a szóbeli felvételi alkalmával nem adták le)
- születési anyakönyvi kivonat fénymásolata
- sportiskolai tagozatra felvételt nyert tanulóknak a szerződést elektronikusan kitöltve és aláírva 3
példányban! Innen tölthető le! Valamint a nyilatkozatot 1 példányban az iskolán kívüli egyesületben
való sportolásról. Innen tölthető le!
- NEK – Adatlap a diákigazolványhoz, amelyet az Kormányablakban kell elkészíttetni.
KÉRJÜK, hogy a bizonyítvánnyal együtt az összes rendelkezésre álló dokumentumot tegyék egy borítékba,
azt lezárva vesszük át Önöktől. Aki nem tud személyesen eljönni, tértivevényes levélben adja fel a levelet
iskolánk címére.
2. Néhány egyéb teendőről:
Felhívjuk figyelmüket a Házirend szerinti kötelező ünnepi öltözetre:
• lányoknak: fehér matrózblúz, sötét, térdig érő szoknya, hozzá illő cipő, iskolai jelvény (a beiratkozás
napján iskolánkban Glauziusz Anna e.v. ruhakészítő fog matrózblúzt árusítani 5000,- Ft-ért)
• fiúknak: fehér ing, sötét öltöny, hozzá illő cipő, ciszterci nyakkendő, iskolai jelvény (nyakkendő az
iskolában megvásárolható a beiratkozás napján 2000,- Ft-ért)
Intézményünkben kötelező a testnevelés órán a „gárdonyis” póló és kék rövid nadrág viselete. A pólót a
beiratkozáskor szükséges megrendelni. Megrendeléskor nem történik fizetés, majd csak az átvételkor.
3. Nagyon fontos, hogy amennyiben a tanuló (vagy a szülő) a beiratkozás napján nem tud megjelenni, illetve a
megadott dátumig nem tudja postázni a kért dokumentumokat, kérjük, feltétlenül jelezze ezt az iskola
titkárságán (36/511-240), mert ellenkező esetben a férőhelyet nem tartjuk fenn! Továbbá kérjük, hogy ha
bármely okból a gyermek mégsem iskolánkban folytatná tanulmányait, erről is azonnal szíveskedjenek értesíteni
bennünket!
4. Kollégiumi beiratkozás
Kollégiumi elhelyezés kérhető a lányoknak az iskola saját kollégiumában (megtekintés Eger, Széchenyi u. 17.), a
fiúknak pedig az Érseki Szent József Kollégiumban (megtekintés Eger, Foglár u. 1.). Az iskolai beiratkozáskor
jelen lesznek a kollégium képviselői.
5. Szeretnénk idén is megrendezni a gólyatáborunkat, ami leendő diákjainknak lehetőséget ad arra, hogy
megismerkedjenek egymással, tanáraikkal és az iskola szellemiségéből egy kis ízelítőt kapjanak. A tábor
tervezett időpontja: 2021. augusztus 17-18-19. A tábor részvételi díját a beiratkozáskor kell fizetni.
(Amennyiben a fentebb részletezett információkban változás történik, újabb hirdetés formájában tesszük közzé itt, a
honlapon!)
Eger, 2021. június 4.
Eredményes együttműködésünkben bízva,
Karóczkai Júlia
igazgató s.k.

