
Kedves Szülők! 

 

Még egyszer szeretettel köszöntjük Gyermeküket és az egész családot a Szent Gellértben! 

Az ilyenkor szokásos szülői értekezlet helyett most egy emailben igyekszünk Önöket tájékoztatni – szigorúan a 
praktikumra szorítkozva - a legfontosabb tudnivalókról. Ennek megfelelően ez a levél sajnos nem lesz rövid… Kérem, 
hogy figyelmesen olvassák végig. 

 

1. Beiratkozás: június 22-én, hétfőn 8 és 12 óra között. A beiratkozást intézheti akár a leendő gimnazista, akár a 
szülő, de szükség esetén más is elhozhatja a megfelelő dokumentumokat. Akinek a megadott időpont 
semmiképpen nem megfelelő, kérem, hogy telefonon (225-0638) kérjen másik időpontot. 

Beadandó dokumentumok: bizonyítvány 
 TAJ-kártya másolat 
 születési anyakönyvi kivonat másolat 
 személyi igazolvány másolat 
 lakcímkártya másolat 
 oltási könyv másolata 
 NEK-adatlap (diákigazolványhoz) 
 igény esetén nyilatkozat ebédbefizetéshez 

Befizetni valók: Alapítványi támogatás és beiratkozási díj: 4000 Ft 
 Úszás: 18000 Ft/félév 
 Gólyatábor: 7000 Ft 

NEK-adatlap: Okmányirodában kell kérni. Akinek már most Gellértes diákigazolványa van, nekik nem kötelező, de 
érdemes figyelni rá, hogy egy diákigazolvány csak 8 évig érvényes. (4 évnél nem régebbi NEK-adatlap szükséges). 

Nyilatkozat ebédbefizetéshez: Honlapunkról letölthető. Az Aktuális menün belül van egy Letölthető 
dokumentumok fül, ott kell keresni. http://sztg.info/download/ebednyil_elso.pdf  

Az alapítványi támogatás esetén ez az ajánlott összeg, lehet kevesebbet vagy többet fizetni.  

Úszás: Heti egyszer két óra kötelezően a testnevelés órák keretében. Felmentést alóla csak az kérhet, aki egyesületi 
keretek között rendszeresen úszik. A költségből lehet alapítványi támogatást (vagy haladékot) kérni, ahol erre 
szükség van, bátran jelezzék személyesen a beiratkozáskor. 

Gólyatábor: Gimnazistáink szervezik a 9. évfolyam számára. Horányban lesz, az I. kerület Árnyas Liget táborában 
2020. szeptember 10-12. Bővebb tájékoztatót a beiratkozáskor osztunk. (A beiratkozáskor fogjuk kérdezni a 
gyermek pólóméretét is, érdemes készülni a válasszal!) Természetesen a gólyatábor költségéhez is lehet alapítványi 
támogatást kérni. 

2. Nyelvek, matematika csoportok: Gimnáziumunkban az angol és a német nyelvet évfolyam szinten, a matematikát 
osztályon belül tudásszint szerint több csoportban tanítjuk. (Olaszból csak 1 csoport indul.) 
Szintfelmérő: augusztus 31-én 9.00-10.00-ig nyelv, 10.15-11.15 matematika, 11.30-tól második nyelv igény szerint. 
Kérjük, hogy aki mindkét nyelvből szeretne szintfelmérőt írni, június 22-ig jelezze emailben (gimnazium@sztg.info). 

Kizárólag a haladó angolosoknak van lehetőségük arra, hogy második nyelvként ne németet, hanem olaszt 
tanuljanak. Kérjük, beszéljék meg gyermekeikkel, melyik nyelvet szeretné választani. Olasz nyelv tanulására 
emailben (gimnazium@sztg.info) jelentkezhetnek június 22-ig. A jelentkezők közül az angol szintfelmérő 
teljesítménye alapján fogunk választani, ki kerülhet be az olasz csoportba. 



3. Iskolai egyenruha: Az egyenruhánk pontos leírását megtalálják honlapunkon, az aktuális menüben. (Egészen le kell 
görgetni a lap aljáig, ez a legrégebbi bejegyzés.) http://sztg.info/cikk.php?menu=270&cikk=aktualis  
Kérjük, hogy a Veni Sancte szentmisére már iskolai ünneplőben érkezzenek a diákok. (Az egyenblúzt tapasztalat 
szerint augusztus második felében könnyű beszerezni, akkor töltik fel az üzletek a készletet.) Az egyenruhához 
tartozó kitűzőt az első napon adjuk át. 

4. Veni Sancte, tanévkezdés: A tanévkezdéssel kapcsolatos minden tudnivalót honlapunk aktuális menüpontjában 
találhatnak majd meg augusztusban. 

 
A fentiek csak a száraz tudnivalók, a lényeg majd szeptemberben kezdődik.  
Amennyiben a fentieken túl még kérdésük lenne, bátran keressenek bennünket. Nyáry Zsigmond Igazgató úr az 
igazgato@sztg.info, Tegzes Kinga igazgatóhelyettes a gimnazium@sztg.info címen érhető el. 
 
Isten hozott mindenkit a Szent Gellértben! 
Tegzes Kinga igh. 


