
Tisztelt Szülők! 
 

Gyermekük idén befejezi az általános iskolát, s ezzel életének egy komoly 

pillanatához érkezik el. Iskolai éveinek egy korszaka lezárul, ugyanakkor egy újabb, 

talán nehezebb veszi kezdetét. 
A pályaválasztás, iskolaválasztás Önöknek is komoly feladatot jelent. Ha 

gyermekük más városba szeretne középiskolába járni, akkor a bejárás vagy a 

kollégiumválasztás nehézségeivel is szembe kell nézniük.  
Ehhez szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani. 

 

Intézményünk, a Brenner János Kollégium, Szombathely belvárosában a Szily 

János u. 1. szám alatt található. Diákotthonunkból a tanulók rövid idő alatt 
megközelíthetik iskoláikat, a fontosabb művelődési és kulturális intézményeket, a 

postát, a különböző boltokat. 

 
Kiket várunk? 

Kollégiumunk diákja lehet minden középiskolás leány és fiú, akik felvételt 

nyertek Szombathely bármely középfokú oktatási intézményébe. 
 

Mit kínálunk? 

Tudjuk, a szülőket teljes mértékben nem pótolhatjuk, de szeretnénk a szülői 

házhoz hasonló otthont teremteni diákjainknak. 
 

 

Legfontosabb 
célkitűzésünk, hogy 

megfeleljünk a szülői, 

fenntartói elvárásoknak és a 
közoktatás kollégiumokra 

vonatkozó törvényi 

előírásainak. Ehhez minden 

feltételt igyekszünk 
megteremteni, szem előtt 

tartva a tanulás 

elsődlegességét valamint a 
személyes törődés 

fontosságát. 

A családias légkör 

biztosítása mellett igényes kapcsolattartásra törekszünk a szülőkkel, és hatékony 
együttműködésre az érintett középiskolákkal. 

Milyen körülmények között készülhet fel gyermekük maximálisan az 
iskolai órákra? 

Az iskolai órákra való felkészülésnek elengedhetetlen feltétele: 

 a nyugodt körülmények megteremtése 

 korrepetálás a tanárok részéről 

 könyvtár és internet használat lehetősége 

 

A szellemi 
felkészültséghez 

természetesen 

szükséges a 
kiegyensúlyozott 

lelki és fizikális 

háttér is. 

A tanulókkal 
megismertetjük 

azokat a keresztény 

értékeket, amelyek 
erkölcsi tartást 

adhatnak a 

veszélyekkel bővelkedő világunkban. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, 
akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, türelem, 

szolgálatkészség, kitartás, segítőkészség, a lelkiismeret érzékenysége, az 

önnevelés igénye. 

 
Csak tanulással foglalkozhat gyermekük? 

Természetesen NEM! A kikapcsolódásra, a szórakozásra is nagy hangsúlyt 

fektetünk. 
Ezt szolgálja:     

 a könyvtárszoba 

 a számítástechnika terem 

 a sportpálya 

 a társalgó  

 vetélkedők, versenyek 

 műsorok 

A diákönkormányzat által 

vásárolt bérletekkel a diákoknak lehetőségük van a város különböző sport- és 
kulturális létesítményeit is látogatni (pl. uszoda, színház, hangverseny stb.). 

 

 



Szakköreinkkel diákjaink világlátását, műveltségét kívánjuk szélesíteni: 
természetjáró szakkör, sport szakkör, hangadó szakkör, kollégiumi rádió, francia 

szakkör, egészséges életmód szakkör, filmklub, versmondó szakkör, történelmi 

szakkör, kézműves szakkör.  

 
Mi biztosítja a diákok mindennapi zavartalan életét? 

Az intézmény 120 fős ebédlője biztosítja a háromszori étkezést.  

A fiúk elhelyezése 2-4 ágyas szobákban történik, a lányokat a létszámtól függően 
2-8 ágyas szobákban helyezzük el. 

A tágas belső udvar és a sportpálya a szabadidőben zavartalan kikapcsolódást 

biztosít. 

 
Mennyibe kerül a kollégiumi elhelyezés? 

A havi térítési díj összege, amely kizárólag az étkezési költséget jelenti kb. 19000 

Ft. A kollégium nyújtotta egyéb szolgáltatások ingyenesek. 
Három vagy több gyermekes családok, tartós betegségben szenvedő gyermekek, 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok esetében a térítési díj 

automatikusan a felére csökken.  
 

Amennyiben bemutatkozó levelünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését 

a mellékelt jelentkezési lapon. 

Ha bármilyen kérdésük merül fel a kollégiummal kapcsolatban, az intézmény 
vezetősége készséggel ad bővebb felvilágosítást. Ha szeretné megtekinteni a Brenner 

János Kollégiumot, szívesen látjuk.  

 
 

Elérhetőségünk: 

  

Brenner János Kollégium 

9700 Szombathely, Szily János u.1. 

Tel.: 06/ 94 500-540  

         06/ 94 500-541 

E-mail: brennerkollegium@martinus.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Brenner János Kollégium 

9700 Szombathely, Szily János u.1. 
 

Jelentkezési lap a 2015/2016-os tanévre 

 

Tanuló neve: ………………………………………………………………………….. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:…………………………e-mail:………………………………………. 

Születés helye, ideje:…………………………………………………………………... 

Apja neve, (gondviselő):………………………………………………………………. 

 Lakcíme: ……………………………………………………………………... 

 Telefon száma: ………………………………………………………………. 

Anyja neve (leánykori): ……………………………………………………………….. 

 Lakcíme:  ………………………………………………………………….. 

 Telefon száma: ……………………………………………………………….. 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………... 

Diákigazolvány-száma: ………………………………………………………………... 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………. 

OM tanulói azonosító: ………………………………………………………………… 

Középiskolájának megnevezése: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Évfolyama, osztálya a 2015/2016-os tanévben: ………………………………………. 

Gondviselő által eltartott gyermekek száma: …………………………………………. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről van-e hivatalos határozatuk?.................. 

 A jelentkező tanuló tartós betegségben szenved-e: …………………………………… 

 

Dátum: ………………………………. 

……………………                 …... …………….          …………………. 

              Tanuló                                     Apa (gondviselő)               Anya (gondviselő) 

mailto:brennerkollegium@martinus.hu

