Tisztelt Szülő / Kedves Kollégistánk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt és gyermekét, hogy a Miskolci SZC Szemere Bertalan
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma kollégiumába a beköltözés időpontja:
2017. augusztus 31. 11-18 óra.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján – az órákon át tartó sorakozás elkerülése érdekében –
kollégiumunk lehetőséget biztosít az előző évben már kollégista diákok számára, a beiratkozáshoz
szükséges adminisztrációs teendők augusztus 28-án 10:00-14:00 óráig, illetve augusztus 29-én
10:00-15:00 óráig történő lebonyolításra. Felhívom a figyelmet a pontos időpont betartására,
valamint tájékoztatom a tanulókat és a szülőket, hogy augusztus 28-án és augusztus 29-én nincs
lehetőség bennalvásra.
Kérjük, hogy a felvételt nyert tanulók a beköltözéskor az alábbi dokumentumok
MÁSOLATÁT hozzák magukkal:


személyi igazolvány



lakcímkártya



diákigazolvány



TAJ kártya



iskolalátogatási igazolás, arról hogy a tanuló a 2017/2018-as tanévben köznevelési
intézmény nappali tagozatán tanul



amennyiben rendelkezésre áll, határozat sajátos nevelési igényről



15 napnál nem régebbi háziorvosi igazolást (közösségbe mehet)

Kérünk továbbá:


2 db 4x4 cm-es igazolványképet névvel ellátva (kollégiumi ellenőrzőbe, beléptető
kártyához)



tartós betegségről orvos szakértői véleményt, allergiáról orvosi igazolást

Beköltözéskor fizetendő:


Kollégiumi ellenőrző könyv: 250.- Ft (kötelező)

A beköltözés alkalmával lehetőség van diákönkormányzati hozzájárulás (2.500.- Ft/tanév), a jogszabályban rögzített térítésmentes szolgáltatásokon felüli- egyéb szolgáltatások használati
díjának (igény szerint 2.000 Ft/tanév) befizetésére is.
Szükséges továbbá:


1 db biztonsági lakat (2 db kulcs)



1 doboz mosogatószer, mosogatószivacs, törlőkendő



1 db műanyag tálca



1 db műanyag edény (mikrohullámú sütőbe)



amennyiben saját ágyneműhuzatot kíván használni, 1 garnitúra (párnahuzat, paplanhuzat,
lepedő)



tisztálkodó eszközök, törülköző

Nagyobb értékű műszaki eszközöket csak szülői engedéllyel, a kollégium vezetőjének
hozzájárulásával hozhat be a tanuló. Ezekért a tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
Általános tájékoztató:
A kollégiumi elhelyezés, a kollégiumi foglalkozásokon való részvétel a nappali rendszerű
iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt
vevő tanulók részére ingyenes (amennyiben az iskolában nem kell térítési-, vagy tandíjat fizetni).
A kollégium a benntartózkodó tanulók részére rendszeres egészségügyi felügyeletet is biztosít.
A kollégiumi tanulók részére az iskola éttermében a napi háromszori étkezés biztosított. A
kollégiumban történő étkezés alól – a házirendben foglaltak alapján - az a tanuló kaphat felmentést,
aki nevelési-oktatási intézményében vagy egyéb meleg étkezést biztosító szolgáltatónál étkezik, és
ezt hitelt érdemlően igazolja. Az étkezést a Miskolci Közintézmény-működtető Központ biztosítja.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján az étkezés díja:
reggeli: 151.- Ft
ebéd: 330.- Ft
vacsora: 225.- Ft
A gyermekvédelmi törvényben foglalt étkezési kedvezmény csak az előre leadott igazolások
alapján jár, ezért kérjük, hogy a kedvezmény igénybevétele céljából a szükséges dokumentumokat
(Magyar Államkincstár hivatalos igazolása családi pótlékról, területileg illetékes önkormányzat
határozata rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, orvosi, szakértői vélemény a gyermek
fogyatékosságáról, illetve tartós betegségéről) a kollégium gondnokának (Tóth Kázmérné)
szíveskedjen eljuttatni!
Elérhetőségeink:
levélcím: 3529, Miskolc, Ifjúság u. 16-20.
honlap: https://kollegium.szemere.miskolc.hu/
e-mail cím: kollegium.szbszk@gmail.com
kollégiumi titkárság 46/360-125/ 227 mellék
kollégiumi gondnokság, étkezés ügyintézés: 46/360-125/ 272 mellék
Miskolc, 2017. június 7.
Pázmándi Tamás
kollégiumvezető

