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- A tanuló a kollégiumi felvételét kizárólag írásban kérheti. 

- Kollégiumi jelentkezési lap letölthető a gimnázium honlapjáról. 

- Tárgyévet megelőző tanév végén a kollégiumban fel kell mérni a kollégiumi 

jogviszony megújítására vonatkozó tanulói igényeket. Azok a tanulók, akik a 

tárgyévet megelőző tanévben kollégisták voltak és a következő tanévben is igényt 

tartanak kollégiumi ellátásra, május 31-ig kérelmet nyújtanak be. 

- A kollégiumi jogviszony a kollégiumi beiratkozáskor kezdődik és az adott tanév 

végéig szól. 

- A kollégiumi felvételt tanévenként kell kérelmezni. 

- A kollégiumi felvételi kérelem elbírálásáról értesítést kap a tanuló és a szülő. 

- A tanév rendjében meghatározott középiskolai beiratkozásokkal (június 22-24.) 

egyidőben kérjük a kollégiumba történő jelentkezést. 

- Kollégiumi jelentkezések a középiskolai beiratkozások után, megfelelő 

dokumentumok birtokában történhet (ellenőrizzük a tényleges iskolai beiratkozást). 

- Új jelentkezőnek számítanak azok a tanulók is, akik felsőbb évesek, de korábban nem 

voltak kollégisták, de a tárgyévben kollégiumi ellátást kérnek. 

- A kollégiumi felvételben elsőbbséget élvez minden Fráter György Katolikus 

Gimnáziumba felvett diák, aki kollégiumi ellátást igényel. 

- Miskolc egyéb középiskoláiba járó, vallásukat gyakorló lányok elhelyezést nyerhetnek 

kollégiumunkban, amit felvételit elbeszélgetés előz meg. 

- A felvételhez lelkészi/papi ajánlás szükséges. 

- A tanuló kollégiumi férőhelyének elfoglalásához szükséges:  

 egy hétnél nem régebbi orvosi igazolás (nincs fertőző betegsége, közösségbe 

mehet)  

 a szükségesnek tartott – előzetesen a kollégium által felsorolt – tárgyak listája. 

- A tanulók az iskolai tanévkezdés előtti napon az értesítésnek megfelelően 

költözhetnek be a kollégiumba. 

- A kollégiumból történő kiköltözés a kollégiumi tagsághoz kapcsolódó mindennemű 

elszámolás ellenében lehetséges. 

- A kollégiumi tagság tanév közbeni megszüntetését az intézmény igazgatójánál a szülő 

írásban kérvényezi. 



 - Kollégiumunk biztosítja az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges - lakhatáson 

kívüli - feltételeket (felkészítő, felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, egyéni törődést 

biztosító és szabadidős foglalkozások) minden olyan tanulónak, akinek családi 

körülményei ezt indokolják, de férőhely hiányában nem kaphat kollégiumi elhelyezést. 

Intézményünkben az externátusi ellátásnak nincsenek feltételei. 

 

 

 

 

    

 

 

 


