A kollégiumba történő visszautazás, a kollégiumból történő hazautazás és
eltávozás rendje

A kollégium a szorgalmi időben vasárnap 18.00 órától péntek 14.30 óráig a kollégiumba
felvett diákok rendelkezésére áll.

A kollégiumba való visszaérkezés vasárnap, vagy a tanítást megelőző nap 18.00 órától 21.00
óráig lehetséges.
A szülő köteles a kollégiumot legkésőbb este 20 óráig értesíteni, amennyiben a tanuló
nem fog visszaérkezni a kollégiumba.

Lázas, beteg diákot a kollégium nem fogad!
Ha valaki hét közben betegszik meg, elkülönítjük, és megtesszük a
szükséges intézkedéseket.
A kollégiumból való távozás és a kollégiumba történő visszaérkezés közötti időben a
szülő felelős a gyermekéért.

Egyes esetekben (hivatalos ügyek intézése, otthoni orvosi vizsgálatok stb.) a tanuló hét
közben hazautazhat a csoportvezető tanár vagy az ügyeletes tanár engedélyével – előzetes
írásbeli kérelemre.

Rendszeres (edzés, korrepetálás, autóvezetés stb.) eltávozás esetén az előzőekben felvázolt
eljárást kell alkalmazni.

Hétközbeni eltávozás (hazautazás, eseti eltávozás, kimenő) kérésének módja:
Kollégista csak a szülő/gondviselő kérelme alapján engedhető el. (a szülő által kézzel írt
papíron benyújtva, vagy emailben, a szülő/gondviselő címéről elküldve).
A kollégium email címe: kolesz.fertod@freemail.hu

A kollégium önkéntes elhagyása esetén további felelősséget nem vállalunk a tanulóért, a
szülőt értesítjük.

Étkezéssel kapcsolatos információk
Az étkezés a város központi gyermekkonyháján történik (iskola melletti épület), amelyről
számlát kapnak, amit átutalással kell kiegyenlíteni.
Az étkezés lemondása önállóan történik az etkezes@fertod.hu email címen.
A kedvezményes étkezéshez az igazolásokat a beköltözéskor kell leadni a kollégiumban.

Egyéb információk
Rendszeres gyógyszerszedést, krónikus betegséget a csoportvezetőnek jelezni kell.
Minden tanulótól kérjük, hogy hozzon magával:
maszkot
1 db plédet a heverő letakarására
paplant, párnát, biztosítunk, ágyneműhuzatot kérjük biztosítani
a napi tisztálkodáshoz szükséges eszközöket, pipereszereket, saját személyes tárgyakat
fürdőköpenyt
elektromos eszközöket pl. hajszárító, tea-kávéfőző, elektromos vízmelegítő stb...
hozhat a diák, de ezeket az eszközöket csak a kollégiumi házirendben meghatározott
módon szabad használni
evőeszközöket, poharat, bögrét, esetleg serpenyőt vagy kis edényt, ha sütni-főzni
szeretne
névvel ellátott, zárható dobozt a hűtőben való higiénikus tároláshoz
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

