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Tájékoztató  

 

 

 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket és a kollégista tanulókat az alábbiakról: 

 

A kollégiumba tanévkezdést megelőző nap 800 – 2000 óráig lehet beköltözni. Jelentkezéskor 

köteles a tanuló orvosi igazolást hozni arról, hogy közösségi elhelyezésre alkalmas. (Fertőző 

betegségben nem szenved.) 

 

Az étkezési díjat havonta, a gazdasági iroda kiírása szerinti időben – legkésőbb minden 

hónap 10-ig - kérjük befizetni. A fizetendő összeget az érvényben lévő ide vonatkozó rendelet 

határozza meg. (Várhatóan 1.100.- Ft /nap: reggeli, ebéd, vacsora) 

Aki az esetleges tartozását legkésőbb a következő havi térítési díjjal nem rendezi, annak 

el kell hagynia a kollégiumot. 

Az 50%-os kedvezményre jogosító igazolásokat (rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, 

három eltartott gyermekről, tartós betegség esetén) a beköltözéskor hozzák magukkal. Ezen 

kívül a kollégiumi ellátás (fűtés, világítás, ágyneműmosatás, internet használat, 

sportlétesítmények használata) díjtalan.  

 

A tanulók tanév elején a szobájukat tartozékaival átveszik, tanév végén átadják. 

A szándékos rongálással okozott kárt meg kell téríteni! 

 

A kollégiumból hét közben eltávozni, hazautazni, a várost elhagyni a tanulók számára 

kizárólag szülői engedéllyel lehetséges. Ha a tanuló hazautazik, és időben nem tud 

visszajönni betegség vagy más ok miatt, haladéktalanul, de mindenképpen 24 órán belül 

kérjük jelenteni (telefonon: 06-30/238-1927). 

 

Kérjük a Szülőket, hogy otthonról ne engedjenek elhozni háztartási elektromos berendezéseket 

(hősugárzó, rezsó, merülőforraló, hangfal, stb.)! 

Gépjármű használata kizárólag írásos szülői engedéllyel lehetséges – beutazás, illetve 

hazautazás idejére. Parkolás az iskola területén belül tilos. 

 

Jelentősebb pénzösszeg (pl. étkezési díj fizetésekor) biztonságos elhelyezésére lehetőség van. 

A borítékban elhelyezett pénzt kérésre a nevelők páncélszekrénybe teszik, szükség szerint 

onnan elkérhetik a tanulók. 

A szobában tartott pénzért, értéktárgyakért (ékszer, mobiltelefon, laptop, tablet, stb.) 

személyes használati tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

 

 

 

 



A kollégistáktól elvárjuk: 

 Képességei szerint becsületesen tanuljon, művelődjön! 

 A felnőttekkel tisztelettudóan viselkedjen! 

 Tanulótársait becsülje, segítse! 

 Önmagával, környezetével szemben legyen igényes! 

 A rábízott felszereléseket, eszközöket gondosan használja! 

 A Házirend és Napirend minden pontját tartsa be! 

 

Amennyiben a fenti elvárásoknak nem felel meg, figyelmeztető intézkedésre kerül sor. 

Súlyosabb esetben a kollégiumból kizárjuk. 

 

A kollégium fenntartója az Egri Főegyházmegye, s a kollégium közösségi programjaiként 

szervezett egyháztörténeti, illetve vallástörténeti előadásokon, foglalkozásokon a kollégium 

minden lakójának részt kell vennie, a katolikus egyház szellemiségének jelképeit el kell 

fogadnia. 

 

A kollégiumi bentlakáshoz szükséges felszerelések: 

 ünnepélyes alkalmakra megfelelő öltözék (fiúknak sötét nadrág, fehér ing, lányoknak sötét 

szoknya, fehér blúz) 

 több váltás fehérnemű 

 pizsama, papucs 

 szennyeszsák 

 varró felszerelés 

 cipőtisztító felszerelés 

 tisztálkodási eszközök, törülközők 

 a szekrényre 1 db lakat, 2 kulcs 

 szükséges gyógyszerek (fájdalomcsillapító, görcsoldó, ragtapasz, stb.) 

 

Ágyneműt a kollégium biztosít, de a lakók hozhatnak otthonról sajátot is, melynek 

tisztántartásáról a szülői ház gondoskodik. 

 

Gyermekük érdekében szeretnénk a szülőkkel minél jobban együttműködni (szülői 

értekezletek, levél, telefon stb.). Javasolt évente legalább 2 alkalommal személyesen vagy 

telefonon kapcsolatba lépni a kollégiumi csoportvezetővel. A beköltözés napján, az iskolai 

szülőértekezletek, fogadóórák napján mindig van lehetőség a személyes találkozásra.  

 

Levélcím:     5100 Jászberény, Rákóczi út 15. 

Iskolai telefon:     57/412-818 

Kollégiumi telefon:   30/238-1927 

 

 

Segítő észrevételüket, javaslatukat örömmel fogadjuk. 

 

Jászberény, 2022. június 15. 

 

 

 Halász Péter 

 igazgató 


