Felvételi értesítés
Kedves Szülők!
Értesítjük, hogy gyermekét a Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium
(Pápa, Veszprémi út 45. Tel. : 06-89/510-751, 06-89/324-900) helyezzük el a 2021/2022. tanévben.
1. A tanulóknak 2021. augusztus 31-én, (kedden) 15.00 órától kell helyüket elfoglalniuk. Előbb érkezni
felesleges, mert a kollégium zárva lesz.
A szobabeosztás az előre beérkezett és egyeztetett igények szerint elkészül, a „Közgáz Kollégium”
facebook csoportba, és a szülők csoportjába augusztus végén felkerül, ezen indokolt esetben tudunk
változtatni az első héten.
2. A tanulók beérkezésének napján 17.00 órakor kollégiumi szülői értekezletet tartunk. Kérjük, hogy
ezen részt venni szíveskedjék! Külön várjuk a 9. osztályosok, új kollégisták szüleit.
3. A KIALAKULT VÍRUSHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A KOLLÉGIUMBA KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES,
KORONAVÍRUS MEGBETEGEDÉS TÜNETEKET NEM MUTATÓ, MAGÁT EGÉSZSÉGESNEK ÉRZŐ SZEMÉLY
KÖLTÖZHET BE!
KÉRJÜK, A SZÜLŐK EGY ALÁÍRT NYILATKOZATOT HOZZANAK, MELYBEN IGAZOLJÁK, HOGY
GYERMEKÜK NEM MUTAT A VÍRUSRA JELLEMZŐ TÜNETEKET.
Amennyiben a szülő otthon észleli gyermekén a tüneteket köteles erről a kollégiumot tájékoztatni.
4. Bármely betegség tüneteit mutató gyermeket kötelesek vagyunk hazaküldeni. Erről a szülőt
tájékoztatjuk.
5. Minden tanulónak 30 napnál nem régebbi orvosi igazolás szükséges arról, hogy egészséges,
közösségbe mehet.
6. Ágynemű huzatot, továbbá iskolai és személyi felszerelést (tisztálkodó eszközök, fehérnemű,
felsőruházat, iskolai egyenruha stb.) minden tanuló hozzon magával! Fürdőköpeny, papucs,
szabadidőruha, továbbá pohár, tányér, evőeszköz, szalvéta és műanyag tálca kötelező!
7. A beérkezés napján a 9. évfolyamos, és újonnan jelentkező kollégista tanulóktól 2000 Ft kollégiumi
tagdíjat szedünk, melyet a közös kollégiumi rendezvényeken használunk fel a 2021/2022. tanévben.
(pl. karácsony, ballagás, versenyek, jutalmazások stb.) A pandémia, az elmaradt rendezvények miatt a
felsőbb évesek díjától eltekintünk.
8. Személyenként 1000 Ft kauciót kérünk (9. évfolyam és újonnan jelentkező felsőbb éves), melyet
hiánytalanul csak akkor adunk vissza a kollégiumban tartózkodás végén, ha a tanuló nem okozott kárt
a kollégiumnak.
9. A kollégiumi térítési díjról (étkezési díj) a beérkezés napján az étkezési ügyintéző tájékoztatja a kedves
Szülőket és növendékeinket.
10. Az étkezési díj befizetése utalással vagy csekkel lehetséges.
11. Tanulóink a várost csak nevelőtanári és szülői engedéllyel hagyhatják el. Kérjük, hogy telefonon,
írásban vagy facebook szülői csoportban jelezzék, ha gyermekük hét közben elutazik a városból (pl.
orvosi vizsgálat, családi esemény stb.)!
12. Látogató (szülő, rokon, barát stb.) csak engedéllyel jöhet be a kollégiumba!
13. A további információkat az esetleges változásokról, tudnivalókról, az eljárási rendről a szülői
csoportban jelezzük.
Szeretettel várjuk gyermekét!
Cziglerné Németh Bernadett
kollégiumi munkaközösség-vezető
Pápa, 2021. május 25.

