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BEÍRÁSI TUDNIVALÓK ONLINE BEIRATKOZÁSHOZ 

 

1. Kérjük, a mellékelt beiratkozási adatlapot töltsék ki és aláírás után szkennelve juttassák el 

iskolánkba: simone@nejanet.hu A felvételről szóló levélben kért fénymásolatokat (születési 

anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány és TAJ kártya) az első 

tanítási napon adják le az osztályfőnöknek. 
 

2. A diákigazolvány elkészítéséhez szükséges egy un. nemzeti egységes kártyarendszer – adatlap 

(NEK), amelyet a kormányablakban kell igényelni. (A kormányablakok már személyes 

ügyfélfogadással működnek.) A felvételről szóló kiértesítésben szereplő NEK adatlap hiánya 

esetén iskolánk a diákigazolványt legyártatni nem tudja. A NEK adatlapot szkennelve jutassák 

el iskolánkba (simone@nejanet.hu ), az eredeti dokumentumot az első tanítási napon adják 

le az osztályfőnöknek. 

 

3. Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatok megtalálhatók az iskola honlapján 

(www.nejanet.hu). Az adatvédelmi nyiltakozatot kitöltve, aláírva, szkennelve elektronikusan 

elküldhetik iskolánkba (simone@nejanet.hu) 

 

4. A korábban postai úton eljuttatott iskolaegészségügyi adatlapot kitöltve, aláírva, szkennelve 

elektronikusan küldhetik el iskolánkba (pappt@nejanet.hu) 

 

5. A menza igény jelzését a korábban postai úton eljuttatott  nyilatkozatok kitöltésével tehetik meg. 

A kitöltött nyilatkozatokat szkennelve juttassák el iskolánkba: szeredij@nejanet.hu. 

Amennyiben a menza igényt korábban nem jelezték, de mégis szeretnék igényelni, azt a 

tanévnyitón tegyék meg az osztályfőnök felé. 

 

Tájékoztatásul: a menzát egész hónapra lehet csak kérni. A kollégistáknak automatikusan jár a 

napi háromszori étkezés, nekik ezt külön nem kell igényelni.  

Az étkeztetéshez chipkártyát alkalmazunk. A chipkártya egyszeri költsége 1000 Ft, mely 

kauciónak minősül (amennyiben leadja a tanuló a kártyát sérülésmentes állapotban, visszakapja 

az összeget). Az 1000 Ft-ot a tanévnyitó után szedik be az osztályfőnökök. A kártyát pedig az 

első tanítási napon lehet majd átvenni (a kollégisták a beköltözéskor fizetik a kauciót, a kártyát 

a nevelőtanároktól vehetik át). 

 

6. Kollégiumi tudnivalók: a kollégistáknak felvételi kérelmet kell kitölteni. A kitöltött 

jelentkezési lapokat szkennelve kell eljuttatni iskolánkba, a kollégiumi titkár címére, 

banrevizs@nejanet.hu. A kollégiumi elhelyezésről a tanulók 2020. június végéig kapnak 

értesítést. (A beiratkozáson személyesen megjelenő tanulók a helyszínen kapnak erről 

visszajelzést.) 

 

7. Az általános iskolai bizonyítványt az első tanítási napon kell leadni az osztályfőnöknek, 

elektronikus úton nem szükséges beküldeni. 
 

8. A házirend megtalálható iskolánk honlapján, ennek megismerését aláírásával a tanuló az első 

tanítási napon fogja igazolni. 

(https://iskola.nejanet.hu/UserFiles/file/dokumentumtar/Hazirend_2018.pdf) 

 

9. Hagyományainkhoz híven diákjaink a testnevelés órákon egyenpólót viselnek. Az első héten 

fogjuk felmérni, hogy a tanuló hány darabot kér, milyen méretben. A pólót lehet a beiratkozáskor 

vagy szeptember elején fizetni, ára 1500 Ft/darab. 
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10. A neumannos sál vagy nyakkendő ára 2400 Ft, amit megvásárolhatnak az 

osztályfőnöknél/beírató tanárnál, vagy az első tanítási héten.  

 

11. Tankönyvrendeléssel kapcsolatos információk: A jogszabályok szerint minden tanuló egy 

meghatározott keretig alanyi jogon jogosult az ingyenes tankönyvellátásra. A nyelvi 

tankönyvek szeptemberben kerülnek megrendelésre a nyelvi szintfelmérő megírása után, 

azokat kb. októberben kapják meg a tanulók. 

 

12. Gólyatáborral kapcsolatban a Diákönkormányzat (IDÖ) képviselőinek tájékoztató levelét az 

ellenőrző lista táblázat után olvashatják. A gólyatábor időpontja 2020. augusztus 26-29., 

helyszíne Tiszafüred, ára 25000 Ft. A gólyatábori jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, kell 

eljuttatni a Diákönkormányzat vezetőjének: polgarbalint1@gmail.com 

 

13. A tanulók jogviszonya iskolánknál a beiratkozás napjával (2020. június 23.) kezdődik.  

 

14. A tanévnyitó ünnepség időpontja 2020. augusztus 30. 14:00 (vasárnap), a kollégiumokba ezen a 

napon lehet beköltözni 9.00-12.00-ig. 

 

 

 

Ellenőrző lista:  

 

Elektronikus beiratkozás esetén a következő dokumentumokat várjuk vissza kitöltve, aláírva, 

szkennelve: 

 

Beiratkozási adatlap simone@nejanet.hu 

NEK adatlap (Kormányablakból) simone@nejanet.hu 

Adatvédelmi nyilatkozat simone@nejanet.hu 

Kollégiumi felvételi kérelem banrevizs@nejanet.hu 

Iskolaegészségügyi adatlap (Postán kapták) pappt@nejanet.hu 

Menza nyilatkozatok (Postán kapták) szeredij@nejanet.hu 

Gólyatábori jelentkezési lap polgarbalint1@gmail.com 

 

Elektronikus beiratkozás esetén a neumannos sál/nyakkendő, egyenpóló megvásárlására, a házirend 

megismerésével kapcsolatos aláírásra, az általános iskolai bizonyítványok beszedésére az első tanítási 

napon kerül sor. 
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Kedves leendő neumannos diáktársunk! 

Örömmel értesültünk, hogy jövőre iskolánk tanulója leszel. Sikeres felvételidhez ezúton is 

szeretettel gratulálunk! 

Az Iskolai DiákÖnkormányzat (IDÖ) szeretettel vár a 2020-as neumannos Gólyatáborba, 

mely már nagy hagyománynak örvend, hiszen minden volt és leendő neumannos diák 

„pályafutása” itt veszi kezdetét. Reméljük, veled is találkozhatunk majd augusztus végén! 

A Gólyatábor Tiszafüreden, a Horgász és Családi Campingben kerül megrendezésre 2020. augusztus 26. és 

29. között. (bővebb infó a szállásról: http://horgaszcamping.hu/) Az elszállásolás igényes faházakban történik, 4-

6 fős szobákban. Természetesen minden program az éppen aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően 

kerül megrendezésre. Ügyelünk arra, hogy biztonságban, és egészségben tölthessétek velünk a nyár utolsó napjait. 

A Gólyatábor augusztus 26-án reggel 8 órakor veszi kezdetét, ekkor lesz a gyülekező az egri vasútállomáson, 

ahonnan együtt indul majd útjára gólya, szervező, és tanár, hogy 4 felejthetetlen napot töltsenek el, és közben 

megismerjék egymást, új barátságokat köthessenek. 

A tábor alatt minden résztvevő napi háromszori étkezést kap (reggeli, meleg ebéd, meleg vacsora). A résztvevők 

pólót, és névvel ellátott bilétát kapnak, melyet a tábor után természetesen mindenki hazavihet. 

A tábor ára 25.000 Ft/fő, mely tartalmazza a fent említett szállást, étkezést, útiköltséget, pólót, bilétát, a 

rendezvényekhez szükséges felszereléseket. 

A tábor augusztus 29-én 15:30-kor ér véget, ekkor érkezünk vissza az egri vasútállomásra. Természetesen 

van lehetőség az utazás megoldására egyénileg is, ám ehhez külön egyeztetés szükséges. Ezt a gólyatábori 

jelentkezési lapon kell feltüntetni. 

A Gólyatábor a legjobb alkalom, hogy megismerd új osztálytársaid, osztályfőnököd, így szeptemberben már egy 

összeszokott közösségként kezdhetitek meg a tanévet. Ragadd meg ezt az alkalmat, mert az életben egyszer leszel 

gólya a középiskolában! Mi már alig várjuk, hogy megismerhessünk! 

A nyár folyamán, illetve a gólyatáborban két felsőbb éves diák segíti majd utatokat, ők lesznek az 

osztálysegítőitek. Őket a személyes beiratkozáson, illetve virtuálisan a beiratkozás után fogjátok megismerni. A 

tábor alatt ők lesznek a „pótanyu” és a „pótapu”. Mindenben a gondotokat fogják viselni, és egyben a 

„diákosztályfőnökeitek” is, ők tudni fognak rólatok mindent, amit rólatok tudni kell, ők segítenek majd a 

programok rengetegében való kiigazodásban is. Egymás megtalálása a virtuális térben (röviden facebookon 😊) 

nem lesz könnyű feladat, ezért kérünk, hogy csatlakozz az alábbi facebook csoportba: 

Neumannos évfolyamcsoport 2020: https://www.facebook.com/groups/723807928178107/ 

A nyár folyamán minden információt itt fogunk eljuttatni hozzátok. Az osztálysegítőitekkel is itt fogjátok 

tudni elsőként felvenni a kapcsolatot, ezért mindenképp csatlakozz! 😉 

A Gólyatábor befizetése utalással és készpénzes befizetéssel történhet: Készpénzzel a személyes beiratkozáson 

(június 23-24.), banki utalással 2020. augusztus 01-ig az iskola bankszámlájára: 

11739009-20144009 (Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

FONTOS: A KÖZLEMÉNY ROVATBAN FEL KELL TÜNTENI A DIÁK NEVÉT ÉS OSZTÁLYÁT! 

Enélkül nem tudjuk azonosítani, hogy kihez tartozik a befizetés!  
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A beiratkozás után az osztálysegítők elkészítik nektek az osztálycsoportokat, és még a gólyatábor előtt több 

lehetőséget biztosítanak nektek, hogy megismerjétek egymást! 

A gólyatáborokról mindig az a hír járja, hogy a felsőbb évesek, akik a tábort szervezik, próbálják kellemetlen 

helyzetbe hozni a kezdőket, szívatják őket, különböző, nehéz feladatokkal látják el őket. Ha esetleg ezt Te is 

hallottad, akkor megnyugtathatunk. A neumannos Gólyatábornak nem ez a célja. Sokkal inkább a 

közösségépítés. A tábor ismerkedős, vicces játékokkal indul. Az ezt követő napokban sportmérkőzésekkel, 

vetélkedőkkel, vízitúrákkal próbáljuk erősíteni a csapatszellemet. Az előző évekről készült videók fellelhetők 

youtube-on is, illetve az előző évekből képeket találhattok még a https://www.facebook.com/neumannido/ 

facebook oldalon is. 

Reméljük, a rövid tájékoztató meghozta a kedved a Gólyatáborhoz! Ha esetleg mégsem lenne így, akkor 

megsúgjuk, hogy minden évben majdnem az egész évfolyam részt vesz a táboron, maximum 1-2 hiányzó szokott 

lenni a 7 osztályból összesen, úgyhogy bízunk benne, hogy nem Te leszel az, akit csak szeptemberben ismerhetünk 

meg! 😉 

Bővebb információt, tanácsokat a nyár folyamán folyamatosan adni fogunk az évfolyamcsoporton 

keresztül például az ajánlott felszerelésről, mit hozz magaddal, mi az, amit inkább hagyj otthon. 

A gólyatábori jelentkezéshez nincs is más dolgod, mint kitöltve, aláírva eljuttatni nekünk a gólyatábori 

jelentkezési lapot e-mailben a polgarbalint1@gmail.com címre, vagy a személyes beiratkozáson személyesen! 

😉 

Ha addig is bármi kérdésed van, keress minket bizalommal, bármikor állunk rendelkezésetekre: 

A gólyatábor táborvezetői: 

Polgár Bálint: +3670/9787-909 Székely-Tóth Dominika: +3630/464-7258 

polgarbalint1@gmail.com tothdomi02@gmail.com 

Sok sikert és kitartást kívánunk a hátramaradt pár „tanítási naphoz”! Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk! 

Hamarosan találkozunk! 😉 Vigyázzatok magatokra! 

Üdvözlettel: 

Bálint és Dominika 
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