Tisztelt Szülő!
Mivel a tanítás 2017. szeptember 1-én kezdődik, gyermeke kollégiumi férőhelyét csak
abban az esetben tudjuk biztosítani, ha az alábbi időpontban beköltözik:
2017. augusztus 31-én (csütörtök) 1000 –1700 óra között
Amennyiben gyermeke nem költözik be a fenti időpontban, úgy a várólistán szereplő tanulók
kapnak elhelyezést. Ha kollégiumi férőhelyre nem tart igényt, kérjük, jelezze időben!
A kollégiumban étkezési térítési díjat kell fizetni, melynek összege független a szülők anyagi
helyzetétől.
- Az 1-2 gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 100 %-át,
- 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelők a nyersanyagnorma 50 %-át,
- a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő szülők a
nyersanyagnorma 50 %át
- a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a nyersanyagnorma 50 %-át fizetik.
Az 50%-os kedvezményben részesülő tanuló a kedvezményre jogosító
dokumentum(okat), igazolás(okat) a beköltözéskor hozza magával.
Ha gyermeke betegség miatt étkezést nem vesz igénybe, ennek értékét a következő számlában
jóváírjuk. A hétvégi pótrendeléseket szintén a következő havi számlán térítik.
Lemondás átfutási ideje 2 nap. (Csak a lemondást követő 48 óra utáni időre járó díjat áll
módunkban visszatéríteni).
Kéthavi étkezési térítési díj hátralék esetén a tanuló kollégiumi jogviszonya megszűnik.
Amennyiben a tanulónak kéthavi étkezési díj hátraléka van, nem veheti igénybe az étkezést, nevét a névsorból töröljük, kollégiumi tagságát megszüntetjük.
Az étkezéstérítésre vonatkozóan bővebb tájékoztatást a gazdasági kapcsolattartó nyújt a
061/322-0456-os telefonszámon.
A kollégiumba való beköltözéskor az alábbiakat kérjük:
⦁ Étkezési térítési díj befizetése,
⦁ 2 db igazolványképet,
⦁ orvosi igazolást arról, hogy áll-e a tanuló valamilyen betegség miatt kezelés vagy
gondozás alatt. Ezen igazolás nélkül gyermeke nem költözhet be a kollégiumba!
⦁ iskolalátogatási igazolást arról, hogy a tanuló középfokú közoktatási intézményben
nappali tagozaton tanul,
⦁ SNI-s tanulónak szakértői bizottság által kiadott érvényes szakértői vélemény.
A kollégiumban szükséges felszerelések:
Papucs, pizsama, 3 db ételdoboz, fogmosó-és tisztálkodási eszközök, törülköző, wc papír,
konyharuha, ünneplőruha, vállfák.
A TAJ-számot tartalmazó társadalombiztosítási kártyát a tanuló hozza magával, mert
ennek hiányában nem részesülhet ingyenes orvosi ellátásban.
Nagyobb értékű műszaki eszközöket (számítógép, magnó, stb.) csak szülői engedéllyel.
Ezekért a tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
A kollégiumba történő beköltözéskor ismertetjük tanulóinkkal a Házirendet és napirendet.
Elöljáróban e szabályok közül az alábbiakra hívjuk fel a kedves szülők figyelmét:
1. A közoktatási törtvény szerint a tanuló kollégiumi felvétele egy tanévre szól. A
fegyelmezetlen, valamint a tanév végén akár osztályismétlésre, akár pótvizsgára
utasított tanulókat a következő tanévre nem, vagy csak feltételesen vesszük fel.
1
2. A kollégiumi Házirend megsértése, a tanulói feladatok hanyag végzése vagy a tanári
instrukció megszegése súlyos fegyelmi vétség, ami a kollégiumból való kizáráshoz
vezethet.
3. A hazautazás minden hétvégén lehetséges. Kérem, segítse elő gyermeke hétfőre való
felkészülését!

