Kollégiumi tájékoztató a 2016/2017-es tanévre

1. A kollégiumi felvételt nyert tanulónak a kollégiumot 2016.augusztus 31.-én szerdán kell
elfoglalnia. A beköltözés, lehetőségek szerint délután 15.oo órától este 21.oo óráig
történjen meg.
Kollégiumi tájékoztató 2016.auguszus 31.-én 17.oo órakor az első emeleti Turisztika
osztály tantermében lesz, elsősorban az új diákok részére.
2. A kollégiumi tagsági viszonyhoz étkezést / reggeli, ebéd, vacsora/ biztosítunk a helyi
önkormányzat szervezésében.
3. Kérjük, hogy minden tanuló hozzon magával:
- 1 plédet a heverője letakarására
- kétheti váltással lepedőt, paplan és párnahuzatot, a paplant párnát a kollégium
biztosítja, de hozhat saját ágynemű garnitúrát is
- fürdőköpenyt
- a napi tisztálkodáshoz szükséges eszközöket, pipereszereket
- evőeszközt, poharat, bögrét, esetleg serpenyőt, kis lábast, ha sütni-főzni szeretne
- névvel ellátott tároló dobozt a hűtőben való higiénikus tároláshoz, illetve az
ellenőrzésekhez
- - a legfontosabb gyógyszerekről a kollégium gondoskodik, csak indokolt esetben
hozható gyógyszer, amiről a kollégiumot értesíteni kell! Az alternatív gyógyítás hívei
vagyunk pl. gyógyteák, melegítőpárna, hűtőzselé stb…
- minden diáknak egy szekrénylakatot és egy hozzá való plusz pótkulcsot kell
beszereznie, amit a kollégiumban le kell adni, hogy az otthon maradó kulcsok miatt ne
kelljen a lakatot lefűrészelnünk.
- hozhatóak elektromos berendezések pl. hajszárító,teafőző,kávéfőző, elektromos
vízmelegítő stb…de ezeket az eszközöket csak a közös teakonyhában lehet használni.
4. A kollégiumban a diákok rendelkezésére állnak a következő eszközök:
-

- hűtőszekrény
- villanyrezsó
- mikrohullámú sütő
- elektromos, és hagyományos palacsintasütő
- vasaló vasalóállvánnyal
- hajszárító
- vízforraló
- teafőző
- szendvicssütő
- infra szauna használat
- a hétköznapokban használható gyógynövények és azok készítményei
- internet használat

5. A kollégiumi szülői értekezlet megegyezik az iskolai szülői értekezletek időpontjával,
amelyről értesítést küldünk a szülőknek.

6. A kollégiumi beiratkozás egy tanévre szól. Minden évben újra kell kérvényezni.

7.A kollégiumban rendet, fegyelmet és önállóságot követelünk meg a diákoktól. A
kollégium vagyonában okozott rongálásokat a kárt okozó diákokkal, illetve szüleivel
megtéríttetjük. Súlyosabb esetekben a kollégiumból kizárjuk a diákot.

8. A kedves szülők látogatását mindenkor szívesen vesszük, mert a szülők érdeklődése a mi
munkánkat is segíti. A látogatáshoz helyet biztosítunk, de ez nem a lakószoba. Év közben a
hozzátartozók más diákok életét nem zavarhatják. Az év eleji beköltözés és az év végi
hazaköltözés idején túl a lakószobákba a szülőknek,,hozzátartozóknak felmenni tilos.
9.A kollégiumból való távolmaradást és a hétköznapi eltávozást minden esetben igazolni kell!
Hét közben csak szülői írásbeli kérelem esetén engedhetjük el a tanulót a kollégiumból.
Engedély nélküli hazautazás esetén a tanulót felelősségre vonjuk és ismétlődés esetén a
kollégiumi elhelyezését megszüntethetjük.
10. A tanulónak vasárnap este 21.oo-ig kell beérkeznie a kollégiumba. Az ettől eltérő időt a
szülőnek írásban jeleznie kell.
11. A beköltözéskor kollégiumi kaució fizetendő, amelynek összege 5.ooo Ft. Ezt az összeget
az esetlegesen előforduló károkozás miatt vezettük be. Ha a tanulót ez nem érinti, az iskolai
évek végén visszakapja.

