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Tapolcsányi Általános Iskolai és Középiskolai Kollégium 

BUDAPEST 

1022 Tapolcsányi u. 4. 

tel./fax.: 06-1-606-74-32 

www.tapolcsanyi.hu 

 
Iktatószám: ……………………….. 

Ügyintéző: …………………….. 

Tárgy: Tájékoztatás a szülővel való együttműködésről a 

Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján. 

 

 

Együttműködési megállapodás 
 

 

 

Gyermek neve: ..……………………………………………………………………………… 

 

A kollégium a nevelési évben a szülő/gondviselő/gyám (továbbiakban szülő) kérésére 

gyermekének kollégiumi ellátást nyújt. 

 

Az ellátás igénybevételéhez a szülő az alábbiakban működik együtt az intézménnyel: 

 

1.  Az intézmény Házirendjét (1. sz. melléklet), napirendjét, a kollégiumi foglalkozások rendjét 

elfogadja, betartja, gyermekével betartatja. A kollégiumi foglalkozások rendjétől és a 

napirendtől eltérni csak különlegesen indokolt esetben és személyes kérés alapján lehet 

(családi programok, elutazás stb.) az intézményvezető írásos engedélyével. 

 

2. Kollégiumi beiratkozáskor köteles a gyermekével kapcsolatos valamennyi dokumentumot, 

amely jelentőséggel bír a gyermek tanulási teljesítménye, mentális és pszichés állapota, 

valamint szociális helyzete vonatkozásában (nevelési tanácsadó javaslata, tanulási 

képességet vizsgáló bizottság véleménye, gyámhivatali határozatok stb.) a 

kollégiumrendelkezésére bocsátani. 

 

Kollégiumi beiratkozáskor köteles a gyermeke ellátásához szükséges összes egészségügyi 

dokumentum, valamint szakértői vélemény bemutatására. Köteles továbbá írásos 

tájékoztatást adni a gyermeket érintő allergiákról és érzékenységekről, az állandóan 

szedendő gyógyszerekről, azok adagolásáról és egyúttal azokat biztosítani is. A tanévben 

tevékenyen részt vesz gyermeke egészségügyi ellátásban, betegség esetén a kollégium 

dolgozójának jelzésére gyermekét haladéktalanul orvoshoz viszi.  

 

 Gondoskodik a gyermeke utaztatásához szükséges feltételekről, nyilatkozik gyermeke 

önálló iskolába járásáról, közlekedéséről, ill. arról, hogy az önállóan közlekedő gyermek a 

tanítási hét végén hány órakor hagyhatja el a kollégiumot. Továbbá nyilatkozik arról, hogy 

a gyermek kivel tarthat kapcsolatot és mely személyek vihetik el a kollégiumból. (ld. 

mellékelt nyilatkozatok)  

Önálló közlekedés estén a csoportvezető nevelővel egyeztet, hogy a gyermek milyen 

feltételekkel engedhető kimenőre.  
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3. Az intézményvezetővel, valamint az intézmény dolgozóival, különösen a gyermekkel 

közvetlenül foglalkozó nevelőtanárral, továbbá a kollégium által biztosított külső 

szakemberekkel együttműködik gyermeke oktatásában, nevelésében, fejlesztésében. 

A tankötelezettség teljesítése és a gyermek iskolájával való együttműködés a szülő 

felelőssége. A szülő köteles a gyermek tanulmányait és iskolával kapcsolatos valamennyi 

ügyét érintő kérdésben a kollégiumot haladéktalanul tájékoztatni (értékelések, feladatok, 

programok, hiányzások, fegyelmi ügyek stb.). 

 

A szülő hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke a kollégium által biztosított szakemberek 

(fejlesztőpedagógus, pszichológus, terapeuta stb.) foglalkozásain részt vegyen, szükség 

esetén konzultál a gyermekkel foglalkozó szakemberekkel. 

 

Hozzájárul, hogy a kollégium a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény betartása mellett a személyes adatokat kezelje 

(a kollégiumi ellátáshoz szükséges tanulmányi, egészségügyi, szociális helyzetre vonatkozó 

adatok). 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy amennyiben az együttműködést akadályozza, a kollégium -

jelzési kötelezettségének eleget téve- megteszi a szükséges intézkedést az illetékes 

szervezeteknek és hatóságoknak. 

Az együttműködés teljes hiánya a kollégiumból való kizárást vonhatja maga után. 

 

 

Budapest, …………………………. 

 

 

                                                                                         Tóth Erzsébet 

                                                                                         mb. intézményvezető 

 

 

A tájékoztatást tudomásul veszem és elfogadom: 

 

 

……………………….................  (aláírás)  ………………………................. 

     

 

………………….........................             (név)  ……………………….................                                       

 szülő/gondviselő/gyám                szülő/gondviselő 


