KOLLÉGIUMI

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt szülő/gondviselő és leendő kollégista!
Örülünk, hogy körültekintő pályaválasztásuk során iskolánkat tisztelték meg
bizalmukkal. Minden kérdésükre szívesen adunk információt!
Kollégiumunk által kitűzött pedagógiai, minőségbiztosítási célok:
• Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók testi és lelki állapotának javítására, tervszerűen
küzdünk a drog, az alkohol és a dohányzás térhódítása ellen, illetve visszaszorításáért.
• Folyamatosan törekszünk arra, hogy minél családiasabb légkör jellemezze a kollégiumot.
Figyelmet fordítunk a lakószobák, tanulószobák, közös helyiségek illetve a kollégiumi
környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére; a
hátrányos

helyzetű

tanulók

felzárkóztatására,

illetve

a

tehetséggondozásra,

pályaorientációra.
• Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztatjuk a tanulók szüleit a tanulók
fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, a szülő kérésére tanácsokat
adunk, illetve segítséget nyújtunk a tanulók neveléséhez.
• Az iskolával együttműködve rendszeres kapcsolatot tartunk az illetékes gyermek- és
ifjúságvédelmi,

szociális

és

egészségügyi

intézményekkel,

illetve

pedagógiai

szakszolgálatokkal a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében.
• A kollégium segítséget nyújt a diákok további tanulásához. Segítjük a tanulók különböző
szintű és típusú vizsgákra való felkészülését. Segítséget nyújtunk a pályaválasztásban, a
munkaerőpiacon való eligazodásban, elhelyezkedésben.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez a kollégium internetezési lehetőséget, konditermet, tornatermet és szabadtéri sportpályákat, különböző szakköröket biztosít, szervez.
Kollégiumban szükséges felszerelés:
1. Egy hétre való fehérnemű, felsőruházat, szabadidő ruha és torna/edzőcipő.
2. Tisztálkodó felszerelés, papucs, WC papír.
3. Ágynemű huzatok (lepedő, paplan és párnahuzat).
4. 3 db jó minőségű biztonsági lakat 2-2 db kulccsal (1-1 db leadásra kerül névvel ellátva).
5. Gyógyszerek, amit a gyermek orvosi előírásra szed, illetve fájdalom- és lázcsillapító,
sebtapasz.
6. Csomagoló papír könyvekre, füzetekre és a szekrények polcaira.

7. Ételtároló doboz névvel ellátva (mikrohullámú melegítőbe, hűtőszekrénybe tehető).
8. Evőeszközök a nem menzán történő étkezéshez (kés, kanál, pohár).

Fontos:
 Igazolványok

álljanak

mindig rendelkezésre! (TAJ-kártya, személyi

igazolvány,

lakcímkártya, adóazonosító-kártya)
 Az étkezési díjat a tárgyhót megelőző hónap végéig be kell fizetni! Az étkezés napi
(reggeli, ebéd, vacsora) befizetést takar, igénybevételének lemondása a kollégiumvezető
beleegyezésével lehetséges, minden nap 08.30-ig.
 Kérjük a szülőket, hogy nagy értékű tárgyakat ne engedjenek gyermekeiknek a
kollégiumba hozni. Felelősséget csak a nevelőknek leadott tárgyakért vállalunk.
 Figyelem! Azok közül, akik a Kollégiumi felvételi kérelem adatlapjukat visszaküldték vagy
leadták, csak azokat a tanulókat értesítjük ki, akiket hely hiányában nem tudunk felvenni.
Üresedés esetén feltöltjük a helyeket!
A tanuló nyilatkozik, hogy
 az intézmény (kollégium) Pedagógiai Programját, Házi - és Napirendjét megismerte,
elfogadta, azt magára nézve kötelezőnek tekinti, a kollégiumi tagsággal járó
kötelezettségeket vállalja (a dokumentumok az iskola honlapjáról is elérhetőek);
 az intézmény tulajdonát képező berendezésekre, eszközökre vigyáz. Szándékos vagy
gondatlanságból eredő kár bekövetkezése esetén a fegyelmi felelősségre vonás
következményeit vállalja;
 a felkészítő foglalkozásokon (szilencium, felzárkóztatás stb.) részt vesz. A szabadidős
tevékenységekből a tanév elején kiválasztottak közül legalább egyre folyamatosan jár.

Kollégiumi férőhely elfoglalása: 2016. augusztus 31. (szerda) 17.00 órától.

További felvilágosításért forduljon bizalommal nevelőtanárainkhoz, valamint részletesebb
tájékoztatást az iskolai-kollégiumi beiratkozás napján adunk!

