Tisztelt Szülő!
Értesítjük, hogy a kollégiumi beköltözés 2022. szeptember 1-jén (csütörtökön) 16 órától lesz.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy technikai okokból az iskolakezdés új időpontban lesz: 2022. szeptember 1. 14 óra.
Beköltözéskor a nyilatkozatokat, a kedvezményes étkezésről szóló igazolást kötelező leadni (ha még nem adták le). Kérjük,
hogy a kollégiumi díjakat a kollégiumi jelentkezési lapon feltüntetettek szerint szíveskedjenek befizetni. Ezen kívül a
kollégistáktól 4 előadásos színházbérletre előreláthatólag 20 eurot kérünk, amit beköltözéskor kell befizetni – ha aktuálisan a
vírushelyzetre tekintettel a színház fogad bennünket.
Kollégistáknak biztosított a háromszori étkezés. Reggeli 400 Ft, ebéd 600 Ft, vacsora 500 Ft. (Tetemesebb nyersanyag- vagy
energiaár-változást az étkezési díjakban érvényesítenünk kell, amiről időben megfelelő értesítést kapnak.) Az étkezést előre
kell fizetni, ha elmulasztják, a tanuló nem veheti igénybe a szolgáltatást. A két nappal előbb bejelentett étkezés lemondása
után a befizetett díj visszajár. Az érkezés napján még nincs vacsora, pénteken reggelivel kezdődik a teljes ellátás.
Az iskolai és a kollégiumi házirendet a tanulók az első iskolai napon megismerik.
Az iskolavezetés biztosítja a teljes körű felügyeletet! Ehhez kérjük önöktől időközönként a telefonos rákérdezést, hogy
megérkezett-e a gyermek időben a kollégiumba, illetve a szoros együttműködést a gyermek fejlődésével, magatartásával,
hangulatával kapcsolatosan. A kollégista csak a szülő által kérhető ki (a távozást megelőzően, nem utólag) személyesen vagy
írásban vagy telefonon a kollégiumi nevelőktől.
Az iskola és kollégium területén, környékén dohányozni szigorúan tilos! Tiltjuk a szotyolázást és rágógumi rágását.
Szeszes ital, drog fogyasztása tilos, annak bizonyítható hatása alatt álló tanuló nem tartózkodhat az intézmény területén.
Ilyen esetben a szülők kötelesek azonnal gyermekükért jönni. A felelősségre vonás a Házirend szerint történik. Ezek
ellen a dolgok ellen nemcsak azért vagyunk, mert környezeti rendetlenséget okoz, hanem elsősorban a tanuló egészsége
fontos a számunkra, továbbá valljuk, hogy csak kulturált környezetben tudják képességeiket megmutatni, jól tanulni,
sportolni.
Kötelező felszerelés, amely nélkül nem költözhetsz be és lakhatsz a kollégiumban:
1. fürdőpapucs
2. fürdőköpeny
3. törölközők (2 db)
4. kéztörlő
5. tisztálkodási eszköz (pl. tusfürdő, szappan, dezodor, fiúknak szükség szerint borotválkozó készlet, wc papír, papír
zsebkendő)
6. pizsama (felső- és alsórész viselése kötelező)
7. paplan
8. párna
9. pléd
10. lepedő
11. ágynemű huzat
12. szobapapucs
13. tálca
14. pohár
15. tányér
16. evőeszközök
17. ételtartó doboz névvel ellátva (hűtőbe való)
18. szalvéta
19. mosogatószer és szivacs
20. törlőruha
21. csomagolópapír (szekrénybe)
22. szennyestartó zsák (textil)
23. középméretű lakat a szekrényedhez
Felhívjuk figyelmüket, hogy mindennemű elektromos tárgy (pl.: laptop, vízforraló, hajvasaló, stb.) bevitele a kollégiumba
kizárólag a kollégium jóváhagyásával történhet. Minden árammal működő eszközt a beérkezéskor le kell adni a nevelőknek,
akik érintésvédelmi szakemberrel, biztonságtechnikai okból ellenőrzik.
Az ünneplő ruhának (lányoknál fehér blúz, térdközépig érő fekete vagy sötétkék szoknya, harisnyanadrág, fiúknál fekete hosszú
nadrág, fehér ing, zakó, nyakkendő) valamint a kadét formaruháknak mindig a kollégiumban kell lenniük, mert előfordulhat,
hogy hirtelen kell a tanulóknak valamilyen hivatalos helyen képviselni az iskolát, és nincs idő, hogy hazamenjen érte.
Amennyiben orvos által felírt gyógyszert állandó jelleggel szed a tanuló, arról köteles a tanuló és a szülő a kollégiumi nevelőket
tájékoztatni, valamint a gyógyszerből legalább 1 heti adagot mindig a kollégiumban tartani és ezt tanulótársaitól elkülönítetten
tárolni.
Kellemes kollégiumi évet kívánunk gyermeküknek.
Komárom, 2022. augusztus 3.
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