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Tisztelt Szülő!
Örömmel értesítem, hogy gyermeke felvételt nyert a Váci Mihály Kollégiumba. A felvétel érvényessége egy év, azaz
aktuálisan a 2018/2019 tanév. A beköltözés ideje: 2018. szeptember 2-án, vasárnap 10-16 óra között. Csak annak
garantáljuk a férőhelyet, aki azt a megadott időpontban elfoglalja! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
beköltözéshez szükséges okmányokat feltétlenül hozzák magukkal!
A szükséges dokumentumok:
 személyi igazolvány és lakcímkártya (határon túli diákok esetében érvényes Magyarországon
tartózkodásra és az ingyenes oktatásra jogosító okirat),
 TAJ-kártya mindenkinek kötelező,
 oktatási azonosító kártya,
 orvosi igazolás a családorvostól, amelyben szerepel, hogy a tanuló mehet-e közösségbe, milyen betegsége van,
gyógyszer érzékeny-e?,
 iskolalátogatási igazolás,
 szülő által aláírt értesítő levél,
 bizonyítvány fénymásolata.
Felszerelési eszközök:
 ünnepi öltözet
 tisztálkodási eszközök, varrókészlet, alapvető gyógyszerek (pl. láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó,Calcium
stb.),
 evőeszköz, konzervnyitó, kisebb tálca, konyhakendő, az élelem tárolásához szükséges, jól záródó műanyag
dobozok (hűtőszekrénybe valók, névvel ellátva),
 2 db lakat (több pótkulccsal) a saját szekrények zárásához,
 3 db fénykép (1 évesnél nem régebbi),
 ágyneműhuzat, (ha nem a kollégium által biztosítottat szeretné igénybe venni); ez esetben a mosását a szülő
vállalja,
 a saját szobakulcs másolásáról a tanuló gondoskodik a beköltözés napján,
Kollégiumi férőhelyre csak a törvényben megengedett (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 60§ (2)
BEK.) kiskorú, nappali tagozatos középiskolai tanulók jogosultak, akik érettségit, illetve első vagy második
szakképesítésüket szerzik, középfokú, nappali rendszerű képzésben vesznek részt. (Nem számít második szakképzésnek
a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való elsajátítását biztosító képzés.)
Étkezés:
Teljes ellátást, azaz napi háromszori étkezést biztosítunk.
A jelenleg érvényes étkezési térítési díjak: (szeptembertől változhat)
 - napi háromszori étkezés
(R: 188.-Ft, E: 351.-Ft ,V: 325.-Ft.)
 - napi háromszori étkezés 50 %-os kedvezménnyel
(R: 94.-Ft ,E: 175.-Ft, V:162.-Ft)
50 %-os kedvezményre jogosult,a jogosultság igazolásának módja:
 Nagy (3 vagy több gyermekes) családos kedvezmény: Magyar Államkincstár által kiadott igazolás, melyben
az igazolás érvényessége és a jogosultsági idő is fel van tüntetve.
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Önkormányzati Határozat bemutatásával.
 Tartósan beteg tanulónál az Orvosi Szakvélemény és a Magyar Államkincstár által kiállított, érvényes
határozat, amelyben a tartós betegség ténye igazolva van.
 az SNI-s diáknál (a sérültség típusának megfelelő, érvényes) az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
által kiállított szakvélemény!(Nem Nevelési Tanácsadói vélemény!!)A szakértői véleményben szerepelnie kell
az iskolának, ahova 2018. szeptember 1-jétől jár a tanuló és a Váci Mihály Kollégiumnak, mint kijelölt
intézmény.

Étkezési díjkedvezmény beállításához minden szükséges irat (kisebb-nagyobb testvéreknél iskolaóvodalátogatási papír) megléte esetén van lehetőség!!!
Az étkezési díj átvállalását az állandó lakóhely szerinti önkormányzattól a szülőknek kell kérni. A szeptember havi
étkezési hozzájárulást a beköltözés napján és a kiírás szerint kérjük befizetni (a további hónapokban szintén a kiírás
szerinti befizetési napokon a tárgyhót megelőző hónap végéig)! Az étkezés megrendelését fontosnak tartjuk az
egészséges fejlődés érdekében. A befizetett étkezés felhasználása kártyával történik, amely belépőkártya is egyben. A
beköltözés napján, még nincs étkezés, ezért kérjük a Kedves Szülőt, hogy gyermekének a beköltözés napján hideg
élelmet biztosítani szíveskedjen!
Térítésmentesen biztosítjuk: a kollégiumi elhelyezés mellett a továbbtanulásra felkészítő, tehetségfejlesztő programot,
a kötelező és szabadon választott foglalkozásokon való részvételt, szükség esetén a korrepetálást, az iskolával való
folyamatos kapcsolattartást, az állandó tanári felügyeletet. Mindezen felül ingyenesen rendelkezésükre áll az intézmény
könyvtára, multimédiás központja, számítógéptermei, számos szakkörünk, kézműves és nyelvi műhelyeink.
Pályaorientációs tanácsadásaink segítik a személyiségfejlesztést, az önismeretet.
Minden kollégista számára kötelező, évi 10 alkalommal a kollégiumi alapprogramokon való részvétel.
Intézményünk nívós rendezvényein diákjaink, tanáraink és meghívott előadók biztosítják a szabadidő hasznos, tartalmas
eltöltését. A beteg tanuló ápolónő segítségét kérheti, hétköznap meghatározott időben orvos is rendelkezésre áll.
Biztosított:tv, mikro, hűtőszekrény, vasaló és hajszárító. A diákok elektromos eszközöket nem hozhatnak a
kollégiumba, ez alól kivételek a számítástechnikai eszközök (ha tanuláshoz szükséges), de csak saját felelősségre
és külön engedéllyel. Gyermekük értéktárgyakat csak saját felelősségre hozhat magával!
A kollégium területén TILOS a dohányzás, szeszesital-, drogfogyasztás, árusítás és tárolás, amelyek fegyelmi
vétségnek minősülnek, és fegyelmi eljárást vonnak maguk után.
Hazautazás: Nem kötelező, a tanuló a kollégiumban is töltheti a hétvégét. Az őszi, téli és tavaszi szünetben
kollégiumunk fontosnak tartja, hogy a diákok a családjuk körében pihenjenek.
A „TÜKÖR”-füzet a szülő és a kollégium közötti kapcsolattartás egyik fontos eszköze. Ezért arra kérem, hogy minden
alkalommal ellenőrizze középiskolás gyermeke hazaindulási és visszaérkezési időpontját, majd aláírásával igazolja a
„TÜKÖR”-füzetben, hogy gyermeke valóban otthon tartózkodott a nevelőtanár által megjelölt időben.
Kérem, hogy ezt az értesítő levelet a gyermeke beköltözésekor feltétlenül hozza magával, a megfelelő aláírásokkal
és dátummal ellátva. (Tehát: ne postán küldje vissza!)
A tájékoztató levélben felsorolt feltételek egyben a beköltözés feltételei is, melyet a szülő az aláírásával elfogad.
Értékközvetítő nevelőmunkánkhoz az Ön együttműködő érdeklődését előre is megköszönöm. Szeretettel várjuk
Önt és gyermekét! Részletesebb információt a honlapunkon találhat www.vacimkoll.hu.
Budapest, 2018. június hó

Üdvözlettel:
Debreczeni Zsuzsanna s.k.
intézményvezető

A fent leírtakat tudomásul veszem és elfogadom. Gyermekem számára a kollégiumi tartózkodáshoz biztosítom az
anyagiakat, a szükséges okmányokat és eszközöket.
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