
„O.” szülői értekezlet
9.a, 9.b, 9.c

2022. május 25.



Az első szülői értekezlet témái

1. Osztályok és osztályfőnökök bemutatása

2. A technikumi képzési modell

3. Gyakorlati tudnivalók a beiratkozástól a 
tanévkezdésig terjedő időszakról

4. Szülői kérdések



9.a osztály

Elektronika-elektrotechnika ágazat
Tanulmányi időszak : 

2022/23-as (137.) – 2026/27-es (141.) tanév

Osztályfőnök :

Kovács Krisztián

testnevelő tanár



9.b osztály
Informatika és távközlés ágazat

Tanulmányi időszak :
2022/23-as (137.) – 2026/27-es(141.) tanév

Osztályfőnök :

Horváth-Magyar

Veronika

angolnyelv tanár



Osztályfőnök :

Mór Csaba

testnevelő tanár

9.c osztály
Informatika és távközlés ágazat

Tanulmányi időszak :
2022/23-as (137.) – 2026/27-es(141.) tanév



Részlet iskolánk küldetésnyilatkozatából
- Tiszteljük a tanulót mint embert; segítjük jogainak 

érvényesítésében, kötelességei teljesítésében.

- Elősegítjük lelki, szellemi és testi gyarapodását.

- Olyan iskolai és kollégiumi tanuló közösségek 
kialakítása a cél, ahol a tanulók egymást 
kölcsönösen segítve készülnek fel a gyakorlati 
életre.

- Tanulóinkat embertársaik elfogadására, 
megbecsülésére ösztönözzük.



A technikum képzési modell





FONTOS

• A tankötelezettség annak a tanévnek a 
végéig tart(08.31.), amelyben a tanuló a 
16. életévét betölti.

• Az érettségi vizsga feltétele

50 óra közösségi szolgálat teljesítése -

Ez a tanuló kötelezettsége,

az iskola csak segíti ebben.



A házirend néhány hangsúlyos pontja
(a beiratkozással elfogadják a tanulók)

• A tanítás kezdete: 7,30 óra (késések!)
• Mulasztás, betegség esetén - osztályfőnök 

értesítése -telefonon, ímélben
• A mobiltelefonokat a tanítási órák alatt 

kikapcsolt állapotban kell tartani, kivéve, ha a 
szaktanár másképp rendelkezik.

• Dohányozni nem lehet az intézmény területén és 
a közvetlen közelében sem.

• A kulturált viselkedés és érintkezés szabályai 
minden helyzetben érvényesek.



Gyakorlati tudnivalók a 
tanévkezdéshez



9. évfolyamon heti
két óra úszásoktatás
a Honvéd
uszodájában



Orvosi vizsgálat

9.a osztály tanulóinak: már megtörtént -
egyben szakmai alkalmassági vizsgálat is

9.b és 9.c osztályosok:

szeptemberben kerül sor rá itt az 
intézményben- nincsen alkalmassági kritérium

• Az egészségügyi lapot már a beiratkozáskor 
kérjük.



Tankönyvek

 A tankönyveket az első tanításai 
napon kapják meg a tanulók -
hozzanak táskát a diákok.

 A könyvek ingyenesek.



Tanulási nehézségek
• Az érintettek a honlapra feltöltött 
dokumentumok közt találnak egy KÉRELEM 
sablont, melyet használni tudnak a 
mentességek, pedagógiai könnyítések 
igényléséhez.

• A tanulók helyben tudnak fejlesztésre járni 
szakemberhez, ill. utazó gyógypedagógus 
segít az SNI tanulóknak.

• Iskolapszichológus is dolgozik az 
intézményben.



Gólyatábor



Gólyatábor

2022. augusztus 24 – 26.

Balatonszemes – Pillangó üdülő

20.500 - Ft (beiratkozáskor fizetendő)

Részletekről tájékoztatás a beiratkozáskor.

Utazás közösen busszal.





Dokumentumok,melyeket
(word formátumban - elektronikus kitöltés 

után) beiratkozáskor várunk vissza

Június 1-től letölthető iskolánk honlapjáról:

• adatlap

• egészségügyi adatlap – csak az informatika ágazaton 
tanulóknak

• táborozáshoz adatlap

• hozzájáruló nyilatkozat (adatkezelés)

• KÉRELEM - sablon (SNI tanulók)



BEIRATKOZÁS 

2022. június 22 -én 

9:00 és 13:00 óra közt

Pótbeiratkozás

2022. június 27-én a titkárságon.



Szükséges iratok1. Bizonyítvány

2. Születési anyakönyvi kivonat fénymásolata

3. Lakcím kártya, TAJ kártya, adóazonosító jelet 
tartalmazó dokumentum (jó minőségű, olvasható) 
fénymásolata

4. adatlap

5. egészségügyi adatlap - infósok

6. táborozáshoz adatlap

7. hozzájáruló nyilatkozat (adatkezelés)

9. Gólyatábor díja - 20.500 Ft

10. NEK lap – akinek van (2 éven belüli jó )



Diákigazolvány igénylése

• Akinek van NEK lapja, az hozza el 22-én!

• (Nemzeti Egységes Kártyarendszer)

• Aki június hó végéig behozza az iskolába 
a NEK lapot, az kap szeptember első 
hetében új diákigazolványt.

• (Az igénylés az okmányirodában történik.)



Étkezéssel kapcsolatos 
információk

Iskolai honlapon :

https://bolyai-bp.edu.hu/2022-2023-as-tanev-

etkezes-megrendeles/

https://bolyai-bp.edu.hu/2022-2023-as-tanev-etkezes-megrendeles/


A Bolyai János Kollégium várja a tanulókat

• 4-6 ágyas szobákban kényelmes elhelyezés, teljes ellátás 
(benne napi három étkezés),

• tanulószoba tanári segítséggel
• könyvtár olvasóteremmel, wifi internet hozzáféréssel, 

klubhelyiség televízióval, DVD lejátszóval,
• számítógépterem internet hozzáféréssel, 
• kitűnő sportolási lehetőségek 



137. tanév

Ünnepélyes tanévnyitó

2022. szeptember 1. (csütörtök) 8,00 óra



Telefon:

1-320-8233 vagy 70-5021355

E-mail:

bolyai@bolyai-szakkozep.hu

Honlap:

www.bolyai-technikum.hu


