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Kedves Szülő!
Értesítem, hogy gyermekét ………………… a 2018/2019-es tanévre felvettük a kollégiumba.
A tanulónak az iskolakezdést megelőző nap (2018. szeptember 02. vasárnap ) 14.00 és 18.00
között kell a férőhelyét elfoglalni.
Amennyiben valamilyen ok miatt nem tartanak igényt a férőhelyre, kérem azonnal
közöljék, hogy azt más / a várólistán szereplő /tanuló tölthesse be!
A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, amelyet évenként meg kell újítani. Ekkor értékeljük a
tanuló tanulmányi eredményességét, közösségi tevékenységét, magatartását.
A kollégium minden tanuló részére biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek a tanulást,
művelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. A közoktatási törvény szerint a
kollégiumi lakhatási ellátás tanulóinknak ingyenes, a szülőknek csak az étkezési költségekhez
kell havonta hozzájárulni.
A tanulói étkezés megrendelése és befizetés általában a megelőző hónap 25-ig történik (a
konkrét időpontok a portán, a tanári szobákban, könyvtárban és a szobákban lesznek
megtalálhatók) utána indokolt esetben pótrendelés lehetséges. A befizetésről a diákok számlát
kapnak és kérjük, hogy győződjenek meg annak befizetéséről.
Elvárásunk és kérelmünk, hogy tanulóink minden hónapra rendelkezzenek utazási
diákbérlettel, mivel tapasztalatunk szerint mind egyéni szabadidős mozgásukat, mind a külső
kollégiumi foglalkozásokon való részvételüket korlátozza a bérlethiány.
Javasolt felszerelés:
Alsó- és felsőruha (1-2 heti váltó mennyiség), cipő, tornacipő, papucs, törülköző, WC-papír,
zsebkendő, asztalkendő, test- és fogápoló szerek, ételdoboz, fa vágólap, műanyag étkezési
alátét, kisméretű zsebkés, igény szerint saját evőeszköz készlet, pohár. Ünneplő ruha, vállfák.
A tanulók részére ágyneműt és az étkezdében evőeszközt a kollégium biztosít. Saját eszközök
használatát javasoljuk, de az ágynemű nem lehet a kollégiumihoz hasonló egyszínű fehér.
A kollégiumba való beköltözéskor az alábbiakat kérjük:
2 db igazolványkép
Orvosi igazolást arról, hogy áll-e a gyermek valamilyen kezelés vagy gondozás alatt. Ezen
igazolás nélkül gyermeke nem költözhet be a kollégiumba.
Iskolalátogatási igazolás arról, hogy a tanuló középfokú közoktatási intézményben nappali
tagozaton tanul. ( Bolyai diákjainak nem kell ! )
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A TAJ –számot tartalmazó társadalombiztosítási kártyát
Lakcímkártyát
Személy igazolványt.
1000.-Ft a szobakulcs letéti díját
ATanuló és a Szülők E-mail címét /papír alapon olvashatóan /
Felhívom a kedves Szülő figyelmét, hogy:
Kivonat a „Kollégium Házirendjéből”: A kollégiumba a tanulók szeszes italt nem
hozhatnak be és nem fogyaszthatnak. Az intézmény területén tilos a dohányzás (1999. évi
XLII. törvény 1§,2§,5§,7§ ). Tilos bármilyen drog fogyasztása és terjesztése. Tilos a
szerencse játék minden formája!
A kollégiumi házirend megsértése, a tanulói feladatok hanyag végzése vagy a tanári
instrukció megszegése, szándékos károkozás súlyos fegyelmi vétség, ami a kollégiumból való
kizáráshoz vezethet.
A kollégium minden pénteken 15.45 bezár és csak vasárnap este 18.00 nyit ki. A haza utazás
mindenki számára kötelező. A kollégiumban hozzátartozók, látogatók fogadása biztosított.
A lakószobákban heverő, önálló szekrény, polc és asztal áll tanulóink rendelkezésére. A
személyi használatra kiadott felszerelésben, vagy az épület berendezésében szándékosan
okozott kárt a tanuló, illetve a szülő köteles megtéríteni.
A tanulóinknak más jellegű kollégiumi befizetési kötelezettsége nincs.
A kollégium levelezési címe: 1134 Budapest, Angyalföldi út 2.
Telefonszáma:

36-1-320-8209 +36705021358

Szeretettel várjuk tanulóinkat és érdeklődő szüleiket az új tanévben!
Kérem a Kedves Szülőket, segítsék elő, hogy nevelőmunkánk eredménnyel záruljon!

Zeke József
kollégiumvezető
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