Kollégiumi felvételi adatlap

Tanuló adatai:
Név:

 osztály: -

Oktatási azonosító:
Lakcím:

 ...............................................................................................................

Születési hely: 
Születési idő:  év  hónap  nap
Anyja születéskori neve: 
Tanuló telefonszáma:



Gondviselők adatai:
Gondviselő I.
Név: 
Iskolai végzettség:

Általános iskola
Szakképző iskola
Középiskola
Főiskola, egyetem






Gondviselő II.
Név: 
Iskolai végzettség:

Általános iskola
Szakképző iskola
Középiskola
Főiskola, egyetem

Lakcím:






 ...............................................................................................................

Gondviselő telefonszáma:



Gondviselő e-mail címe………………………………………………………………………...
Eltartott gyermekek:



Kérjük, hogy a kollégiumba való beköltözéssel kapcsolatban figyelmesen olvassák el a
túloldalon lévő tudnivalókat!

Tudnivalók
A kollégium ingyenes. Az itt lakás feltétele az újonnan beköltözőknek tartózkodási hely létesítése a lakcímkártyán,
melyet a kollégium egységesen, szervezetten elkészíttet az Okmányirodában.
A napi étkezésért térítési díjat kell fizetni, a mindenkori nyersanyagnormát, a kedvezményben részesülő tanuló esetén
ennek 50 %-át (ez jelenleg 630 Ft illetve 315 Ft). Kedvezményben részesül az a tanuló, ahol
•

három, vagy annál több eltartott gyermek van a családban (családi pótlékról – családtámogatási
kifizetőhely által kiállított igazolással),

•

akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága van. (A lakóhely önkormányzatának
jegyzője állapítja meg a 2006. évi XLIII. Törvény alapján.) Ezt az erről szóló határozattal kell igazolni.

• Tartós betegség estén az erről szóló orvosi szakvélemény másolatát kérjük benyújtani!
Az étkezési kedvezményre jogosító igazolás másolatát, 2 példányban a kollégiumban kell leadni! A kedvezmény az
igazolás bemutatásának napjától érvényesíthető! A térítési díj befizetése minden hónap 10-ig, csekken történik.
Amennyiben a tanuló hiányzását 2 munkanappal előre jelzi, ezekre a napokra nem kell térítési díjat fizetnie. Betegség
esetén a bejelentéstől számított harmadik naptól nem kell térítési díjat fizetni. Amennyiben a fizetéssel kapcsolatban
nehézségük merülne fel, úgy segítségért a helyi önkormányzathoz fordulhatnak (a 24/1991. II. 9. Kormányrendelet
értelmében). Intézményünknek nincs lehetősége az étkezési térítési díj mérséklésére.
A kollégiumba való beköltözéskor orvosi igazolást kérünk arról, hogy a tanuló közösségbe mehet. Amennyiben a
tanuló állandóan gyógyszert szed, vagy krónikus betegségben szenved, az erről szóló orvosi igazolást vagy zárójelentését
tartsa magánál. A személyi okmányai: személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM azonosító és adókártya
legyen a tanulónál.
A beköltözéskor kérjük, hozzanak magukkal ágyneműt (paplanhuzat, párnahuzat, lepedő), saját részre szükséges
gyógyszerek (pl. láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó)
A kollégiumi szabályzat előírásai minden kollégistára érvényesek. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, melyet minden
évben írásban, a jelentkezési lapon kell kezdeményezni. A 9. évfolyamra jelentkezők számára igény szerint kollégiumi
férőhelyet biztosítunk. a felsős tanulók felvételéről a tagintézmény-vezető és a kollégiumvezető dönt. A felvétel feltétele,
hogy a tanuló és törvényes képviselője a Házirendet és a Kollégiumi szabályzatot elfogadja, az abban foglaltakat
magára nézve kötelezőnek tekintse (különös tekintettel: tanulás, lakásrend, közösségi munka). A kollégista
kimenőre vasárnap délután, és hétköznap tanítás után, csak szülő írásbeli hozzájárulásával mehet. Felhívjuk a
szülők figyelmét, hogy legyenek különös tekintettel a házirend azon pontjaira, amelyek a veszélyek elkerülésére
irányulnak: 6.14 A Bodrogban és a Tiszában fürödni szigorúan tilos és életveszélyes! 6.15Tilos a kimenő alatt
Tokaj város területét elhagyni.
A kollégium nyitva tartása a tanév rendjéhez igazodik.
A kollégista tanuló kötelessége tiszteletben tartani a kollégium valamennyi felnőtt dolgozójának és tanulótársának emberi
méltóságát és jogait. Mindenki köteles a szobájában személyes tárgyait, ruháját elrakni, ezáltal lehetővé tenni a takarító
személyzet munkáját. Egyik szobából a másikba a nevelőtanár engedélyével lehet csak átköltözni. Pénteken a
kollégiumot 1430 óráig kell elhagyni. Hazautazást követően minden kollégista köteles vasárnap 2000 óráig beérkezni a
kollégiumba, akadályoztatása esetén jelezni a 47/552-093 kollégiumi telefonszámon.
Az épületek zárása és az esti szemle 2100 órakor kezdődik, a szemle idején köteles mindenki a saját szobájában
tartózkodni. Villanyoltás 2200 órakor, utána csak a kijelölt helyen nevelőtanári engedéllyel lehet tanulni.
Szeszesital és kábítószer fogyasztása, az intézmény területén dohányzás, bármilyen vallási térítés, választási
propaganda tilos! Italos, drogos állapotban lévő diákhoz orvost hívunk, a szülőt értesítjük, és fegyelmi eljárást
kezdeményezünk ellene.
Az intézmény kártérítési szabályzatában foglaltak szerint (pl. a szobákban az ajtókra, falakra, ágyakra, szekrényekre való
ragasztás, firkálás rongálásnak minősül) az okozott kárt meg kell fizetni. Az étteremből étkezési eszközöket kihozni nem
szabad.
Ha a kollégiumban valaki beteg lesz, köteles orvoshoz menni, az igazolást bemutatni az ügyeletes nevelőnek, orvosi
javaslat esetén haza kell utaznia. Hétközi hazautazás csak szülői kérésre és az ügyeletes tanár tudtával történhet. A
kollégiumból való eltávozáskor és visszaérkezéskor az ügyeletes nevelőnél regisztráció végett jelentkezni kell.
Az engedély nélküli eltávozás fegyelmi vétség, a tanulóért ebben az esetben felelősséget nem tudunk vállalni.
A különböző nemű diákok egymás szobájába és folyosójára nem mehetnek be.
Ékszerek, pénz, egyéb értékek csak saját felelősség mellett tarthatók, azokért a kollégium nem vállal felelősséget.
Iskolai elektromos készülékek használata csak a napirendhez igazodva, nevelőtanári engedéllyel megengedett. Saját
tulajdonú elektromos készülék csak akkor használható, ha érintésvédelmi megfelelőséget az arra jogosult szakember,
írásban igazolja az intézmény felé. A közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak birtoklása, tárolása nem
megengedett, ennek megszegése felelősségre vonással jár.
A kollégium Házirendjének súlyos, ill. figyelmeztetés ellenére ismétlődő megszegése fegyelmi vétség. A fegyelmi
eljárást a kollégium nevelőtestületének megbízásából eljáró Fegyelmi Bizottság folytatja le.
A 13. és 14. évfolyam tanulói a napirendtől és a Házirend egyes rendelkezéseitől annyiban térhetnek el,
amennyiben másokat a napirend betartásában e magatartásukkal nem zavarnak.
Kelt, ......................................................................................

tanuló

gondviselő

