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Ügyiratszám: B6 / 2020

Kedves Tanuló!
Örömmel értesítem, hogy a 2020/2021-es tanévre felvételt nyert intézményünk
kollégiumába.
Tájékoztatásul néhány tudnivaló:
l./ Kollégiumi helyét 2020. augusztus 31-én (hétfő) 14.00 – 19.00 óráig kell elfoglalnia.
 Amennyiben a megjelölt időben nem tud megérkezni, kérjük telefonon jelezze ezt
felénk.
2./ Az új kollégisták szülei részére a beköltözés napján 16:00 és 18:00 órakor tájékoztatót
tartunk.
 Háromszori étkezést 2020. szeptember 01-től (kedd) tudunk biztosítani, a
szolgáltatónak jelzett igény szerint. (Az első napra „Kaposvári Gesz” étkezési kártyájukat hozzák
magukkal – amennyiben már rendelkeznek ilyennel. Ha nincsen, a szolgáltatótól kapnak).

3./ A kollégiumba hozza magával:
 iskolai felszerelését
 tisztálkodó eszközeit, papucsot, egy hétre való alsó- és felsőruházatot
 lepedőt, paplan- és párnahuzatot (esetleg saját takarót és párnát is)
 személyi igazolványát, betegbiztosítási kártyáját, tanulói oktatási azonosító kártyáját
 készpénzt szobakulcsra, hűtőkulcsra (500 Ft,-/db, melyet év végén visszakap)
 500,- Ft-ot a tanév különböző kollégiumi programjaira
 1 db. lakatot, hogy szekrényét zárni tudja (pótkulcsot érdemes a nevelőjének leadni)
 étkezési kedvezményre jogosító érvényes igazolást
 élelmet (igény szerint)
4./ A kollégiumi elhelyezés díjtalan, fizetni csak az étkezésért kell minden hónap második
hetében egy összegben (utalás vagy készpénz.) Az étkezést a Menzaminta Kft. biztosítja.
 Jelenleg a reggeli 251,- Ft, az ebéd 483,- Ft, a vacsora 337,- Ft. (Havonta átlagosan
20 étkezési nappal kell számolni.) Az étkezés díjából jelenleg csak azoknak jár
kedvezmény (50 %), akiknek családjában három, vagy több eltartott gyermek van, vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy a tanuló tartósan beteg,
illetve fogyatékkal él, vagy sajátos nevelési igényű, ezenkívül ha a tanuló nevelésbe
vételét elrendelte a gyámhatóság, vagy utógondozási ellátásban részesül. (Bővebben:
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet)
A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell!
5./ Azokon a napokon, amikor a tanuló a kollégiumban tartózkodik az étkezés
megrendelése ajánlott. Igazolt távollét esetén (betegség, családi okok) lehetőség van az
étkezés lemondására, ha a tanuló, vagy a szülő ezt időben jelzi, legkésőbb a tárgynapot
megelőző nap reggel 9 óráig a 82/511-244-es üzenetrögzítős telefonon, vagy az
elelmezes@kaposvarigesz.hu e-mailen. Bővebb információ a szolgáltató honlapján, a
www.kaposvarigesz.hu honlapon található.

6./ A kollégiumban főállású ápolónő dolgozik, aki munkanapokon 08:00-16-00 óráig látja el
feladatát. A rendszeres figyelmet igénylő egészségügyi problémákat jelezni kell a
nevelőtanárnak és az ápolónőnek. Az iskolaorvos minden kedden és páros hét pénteken
08:00-14:00 óráig rendel.
7./ A kollégiumi élet rendjét a Kollégiumi Házirend szabályozza. Az abban foglaltak minden
kollégistára kötelező érvényűek. A Kollégiumi Házirend elérhető intézményünk weboldalán a
„Dokumentumok” / „Alapdokumentumok” fül alatt.
A házirend néhány fontos előírása:
 A kollégium berendezési tárgyaiért, a használt eszközökért, a szobák állapotáért a
tanulók anyagi felelősséggel tartoznak. Az okozott kárt meg kell téríteni.
 A dohányzás és az alkoholfogyasztás a kollégium valamennyi helyiségében (az iskola
épülete előtt az utcán is) szigorúan tilos.
 Tilos az életre, egészségre veszélyes eszközöket a kollégiumba behozni, ott tartani.
 Bármilyen elektromos eszközt (hajszárítót, notebookot, vízforralót, hősugárzót, rezsót
stb.) csak saját felelősségre és érintésvédelmileg kifogástalan állapotban, a
kollégiumvezető engedélyével lehet a kollégiumba behozni, ott működtetni.
A napirend legfontosabb pontjai:
- 6:25 – 7:30 óráig
ébresztő, tisztálkodás, reggeli, a szobák rendbetétele, indulás az
iskolába
- 07:45 órától
iskolai elfoglaltság
- 08:00 – 12:00 óráig
a kollégiumba csak indokolt esetben mehetnek tanulóink
- 16:00 –18:00 óráig
kötelező tanulás (tanulószoba, illetve szilencium)
- 18:00 órától
vacsora
- 20:00 óráig
általános kimenő, sport- és szabadidős programok
- 21:30 óráig
tanulás, esti programok, tisztálkodás
- 22:00 óra
villanyoltás
8./ Hét közben a kollégiumból csak szülői kérésre lehet hazautazni, illetve éjszakára eltávozni.
9./Pénteken (a hét utolsó napján) az iskolai munka befejeztével a kollégiumból haza kell utazni.
A hétvégi bennmaradást csak iskolai szervezésű program esetén (nevelői felügyelet mellett)
engedélyezzük.
Visszaérkezés a kollégiumba vasárnap (tanítást megelőző nap), 16:00 órától legkésőbb 21:00 óráig.
10./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52. §-ának (1) és (4) bekezdése,
valamint intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kollégiumi elhelyezés
egy tanévre szól, azt évente meg kell újítani. Ennek fő szempontjai a tanulmányi
eredmény és a tanév során tanúsított magatartás.
Telefonszámaink:

- női nevelőtanári szoba
- férfi nevelőtanári szoba
- kollégiumvezető

82/527-340, 109-es mellék
82/527-340, 110-es mellék
82/527-340, 119-es mellék

Jó nyaralást kívánunk és várjuk a kollégiumban!
Kaposvár, 2020. június 09.
Fehér Gábor
kollégiumvezető

