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Kedves Szülő!
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 46. § (3) bekezdés a) pontja és a (6)
bekezdés a) pontja alapján Önöket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A Soproni
Szakképzési Centrum Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája,
Kollégiuma és Általános Művelődési Központja), 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D a fertődi
középiskolások számára kínál kollégiumi elhelyezést az alábbiak szerint.
A tanulók 3-4 fős szobákban kapnak elhelyezést, külön oldalakon a lányok és a fiúk.
Kollégiumunk célja a családias légkör kialakítása, a tanulmányi munka segítése, tehetségek, és a
tanulási nehézségekkel küzdő diákok sokoldalú fejlesztése, egyéni és csoportos tanulás,
korrepetálás,

felzárkóztató

foglalkozás,

tehetséggondozás

keretében.

Az

intézményben

számítástechnika terem, a tanulószobákban internet elérhetőség, a kollégiumi parkban
kikapcsolódási lehetőség várja a tanulókat. A pihenést és a kikapcsolódást szolgálja a kollégiumban
használható infraszauna is.
A kollégiumi felvétel iránt évente új jelentkezési lapot kell benyújtani.
Amennyiben az általunk kínált lehetőséget elfogadja, kérem, hogy a mellékelt jelentkezési – és
adatlapot kitöltve, saját címére megcímzett, bélyeggel ellátott válaszborítékkal juttassa el a fenti
címre. A jelentkezési lapokat folyamatosan fogadjuk, illetve az iskolai beiratkozás alkalmával
személyesen is behozhatók. Kérdéseivel munkaidőben (8-16 óráig), telefonon a 99/537-162-es
számon, e-mailben a porpaczy@porpaczy.hu levelezési címen fordulhat hozzánk.

Kollégiumi tájékoztató a 2018/2019-es tanévre

Az iskolánk honlapján fogják megtudni a pontos tanévkezdés és a kollégiumba beköltözés
időpontját. A beköltözés mindig egy nappal előzi meg az iskolakezdést és a lehetőségek szerint
délután 15.00-tól este 21.00-ig történjen meg. Kollégiumi tájékoztatót a beköltözés napján 17.00
órakor tartunk elsősorban az új diákoknak és a szüleiknek.
A kollégiumi tagsági viszony csak egy tanévre szól. Minden évben újra kérvényezni kell.

Minden tanulótól kérjük, hogy hozzon magával:

 1 db plédet a heverő letakarására
 paplant, párnát, ágyneműhuzatot biztosítunk, ám a gyakorlat szerint a saját ágyneműhuzat
használata a megszokottabb, amit lehetőség szerint legalább kéthetente mosni kell
 a napi tisztálkodáshoz szükséges eszközöket, pipereszereket, saját személyes tárgyakat
 fürdőköpenyt
 hajszárítót is lehet hozni
 elektromos berendezéseket pl. tea-kávéfőző, elektromos vízmelegítő stb... lehet hozni, de
ezeket az eszközöket csak a közös teakonyhában szabad használni.
 evőeszközöket, poharat, csészét, esetleg serpenyőt vagy kis edényt, ha sütni-főzni szeretne
 névvel ellátott, zárható doboz a hűtőben való higiénikus tároláshoz és az azonosításhoz
 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

A kollégiumban a diákok rendelkezésére állnak a következő eszközök:

 hűtőszekrény
 villanyrezsó
 mikrohullámú sütő
 elektromos és hagyományos palacsintasütő
 vasaló vasalóállvánnyal
 infraszauna

A kollégiumi szülői értekezlet megegyezik az iskolai szülői értekezletek időpontjával, melyről
külön értesítést nem küldünk a szülőknek.

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 szülők látogatását mindenkor szívesen vesszük, mert érdeklődésük a mi munkánkat is segíti. A
látogatáshoz helyet biztosítunk, de ez nem a lakószoba. Év közben a hozzátartozók más diákok
életét nem zavarhatják.
A kollégiumból való távolmaradást és a hétköznapi eltávozást minden esetben írásban a szülőnek
igazolni kell. Engedély nélküli hazautazás esetén a tanulót felelősségre vonjuk.
A tanulónak vasárnap este 21.00-ig kell beérkeznie a kollégiumba. Az ettől eltérő időt a szülőnek
írásban jeleznie kell.
A beiratkozáskor kaució fizetendő, amelynek összege 5000 Ft. Ezt az összeget az esetlegesen
előforduló károkozás miatt vezettük be. Ha a tanulót ez nem érinti, az iskolai évek végén
visszakapja.

Fertőd, 2018……………………………
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