Tudnivalók a kollégiumi beköltözéssel kapcsolatosan
Elérhetőségek:
7530, Kadarkút, Fő u. 1, Tel: 82/581006, 30/3496361 (Dóczi Balázs)
www.jalics.hu
A beköltözés ideje: 2020. augusztus 31, 14-20 óra közt!
Alapvető felszerelések és igazolások a diákotthonban
14 napnál nem régebbi háziorvosi igazolás, arról, hogy a tanuló közösségbe mehet
Nyilatkozat krónikus betegségről, allergiáról, gyógyszerérzékenységről - ha van
Étkezéshez,

tanulmányokhoz

szükséges

igazolások

(pl.

szociális,

tanulmányi,

egészségügyi, anyagi helyzetről szóló igazolások).
Igazolástól és az igénybe vett napok számától függő étkezési díj szeptemberre (igazolás
hiányában nincs étkezési kedvezmény).
Amennyiben szeretne saját kulcsot a diák, kulcsmásolásra hozzon be kétszer hatszáz
forintot (ajtókulcs, szekrénykulcs).
Váltóruha, fehérnemű, egy hétre elegendő mennyiségben
Varrófelszerelés, ragtapasz, a szükséges gyógyszer
Tisztálkodási felszerelés
WC papír, papír zsebkendő
Műanyag edény (mikrózható), evőeszköz
Ünneplő öltözet (az iskolai rendezvényekre is)
Mobiltelefon-töltő
Szabadidőruha
Törölköző, fürdőlepedő, papucs
Hálóruha, ágyneműhuzat, lepedő
Egyéb ajánlott felszerelés
Mosószer

Kisolló

Műanyag vagy papírdoboz a szekrénybe

Vállfa

Sportfelszerelés
Dóczi Balázs
kollégiumvezető

Kivonat a kollégium házirendjéből

A tanulók magatartásáról
A tanulók magatartása kulturált, fegyelmezett és udvarias legyen
Tartózkodjanak a durva és trágár beszédtől
Tilos a diákotthon területére, valamint a kollégiumon kívül szervezett közös rendezvényekre cigarettát,
szeszes italt, kábítószert behozni, fogyasztani, valamint a házirend szabályait sértő magtartást
tanúsítani.
Az intézmény területére csak a kollégium vezetőjének engedélyével lehet behozni és használni a saját
elektromos készüléket (vasaló, hajszárító, stb.)
Mobilt csak szünetben és tanítási órákon kívül használhat a diák.
A diákotthon területére tilos behozni sérülést okozó tárgyakat
A magatartási szabályok megszegőit büntetésben kell részesíteni.
Ha a fegyelmező intézkedések nem vezetnek eredményre vagy a tanuló súlyosan vagy ismételten
megsérti a házirendet, fegyelmi eljárás indítható ellene.
Az előírt térítési díjat minden tanuló illetve gondviselője köteles havonta a tárgyhó 15. napjáig
befizetni. Ha a tanulónak túlfizetése, az a következő hónapban beszámításra kerül. Ha tanuló
diákotthoni tagsága megszűnik, a túlfizetést visszautalják a részére.
A diákotthon minden tanulója köteles a higiéniai előírásokat betartani, hajviseletét, ruházatát,
környezetét, a diákotthon felszerelési tárgyait, eszközeit, valamint az általa használt helyiségeket
rendben tartani.
A kollégium berendezései és felszerelései csak a házirend betartásával és a nevelő engedélyével
használható. Minden diáknak kötelessége ezek állagának megóvása.
A tanulók kötelessége a szilenciumon való részvétel (kivétel, ha ez alól felmentést kapott), valamint az
általa választott foglalkozáson megjelenni és azon tevékenyen részt venni.
Foglalkozásról és szilenciumról a tanulók csak csoportvezető, a foglalkozást vezető illetve a
diákotthon vezetőjének engedélyével maradhat távol. Engedélyt legalább egy órával a foglalkozás
kezdete előtt kell kérni. A gyakorlatukat az iskolában teljesítő tanulók a szilencium alól felmentést
kapnak, viszont ha beosztásuk lehetővé teszi, a foglakozáson részt kell venniük.
Hazautazni a kollégiumból pénteken, az utolsó iskolai tanóra befejezése után lehet. Visszaérkezés
legkésőbb hétfő reggel 7.45-ig. Ha közben a tanuló orvosi javaslatra vagy szülői kérésre, illetve
osztályfőnöki engedéllyel távozhat el a diákotthonból.
A szilenciumi idő alatt (15.30-18.30) magnó, TV, DVD nem szólhat.
A gyakorlati hetes tanulók a szilencium ideje alatt ne zavarják a többi tanulót.
A mennyiben a tanuló rendszeresen gyógyszert szed, arról a diákotthon vezetőjét illetve a nevelőket
köteles tájékoztatni.
A tanulók 13.00-15.00 és 18.30-19.30 között fogadhatnak, az aulában illetve a kollégium
társalgójában.
A tanulók felszereléseiket, használati tárgyaikat, ruháikat zárható szekrényben tarthatják. Készpénz,
értéktárgy eltűnéséért a diákotthon nem tud vállalni, kivéve, ha azt a tanuló megőrzésre átadta.
Riasztás esetén a kollégiumi tűzriadó terv szerint kell eljárnia.

