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Kedves Diákunk! Kedves Szülő! 

Örömmel köszöntelek az Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
nevében  abból  az  alkalomból,  hogy  felvételt  nyertél  intézményünk  kollégiumába  a  2020/21-es  tanév
szorgalmi időszakára. Amint láthatod, intézményünk neve a nyári vakáció alatt megváltozott, felvette Eger
egyik leghíresebb cukrászmesterének a nevét, de ez az iskola és a kollégium profilját nem változtatta, sőt, a
rendelkezésre  álló  feltételek  javulását  is  hozta  magával.  Kérjük,  olvasd  el  a  kollégiumi  beköltözéssel
kapcsolatos alábbi tájékoztatást. 

I. A beköltözéssel kapcsolatban:  

1.) A kollégiumi ellátás a tanév szorgalmi időszakára vonatkozik, tehát 2020/21-es tanév első tanítási
napjától utolsó tanítási napjáig. A 2021. évi nyári ellátást - a szakmai gyakorlat alatt - meghatározott
feltételek mellett majd megfelelő időben kérvényezni lehet. 

2.) Felvett  kollégistáink  2020/21-es  tanév  első  tanítási  napját  megelőző  napon  14:00-19:00
foglalhatják  el  a  kollégiumi  szobáikat.  A tanév első  tanítási  napjával  kapcsolatosan  iskolánk
weblapján lehet tájékozódni. Weblapunk címe egyelőre változatlan: www.kerieger.hu 

3.) Kollégiumi  tájékoztató  a beköltözés  napján 16:00  órakor lesz  az  étteremben,  elsősorban az  új
diákok és szüleik részére. 

4.) A kollégiumban a diákok számára az alábbi eszközöket biztosítjuk:

- ágynemű: paplan, párna, pléd, ágytakaró (de behozható saját is), valamint
- eszközök: hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vasaló, mosógép

5.) Kérjük, hogy kollégistáink hozzanak magukkal:

- ágyneműhuzatot (lepedő, paplanhuzat, párnahuzat),

- fürdőköpenyt, gumipapucsot,

- napi tisztálkodáshoz szükséges pipereszereket,

- evőeszközt, poharat/bögrét, fiúk esetében lakatot

- névvel  ellátott  tároló  dobozt  a  hűtőben  való  higiénikus  tároláshoz,  illetve  az
ellenőrzésekhez

6.) Betegség  esetén  a  felírt  gyógyszerek  a  kollégiumban használhatók,  ilyenkor  az  orvosi  igazolás
másolatát kötelező bemutatni.  Egyéni fájdalomcsillapító eszközökről minden kollégista saját maga
gondoskodik. Kérjük a szülőket, hogy ilyen esetben a kollégiumi kimenőkönyv jegyzet rovatába írják
le,  hogy  milyen  gyógyszert  engedélyeznek  gyermekük  számára.  (A  kollégiumi  kimenőkönyvet
beköltözéskor megkapják.)

II. Kollégiumunk rendjére vonatkozóan:  

1.) A  kollégiumnak  önálló  házirendje  van.  A  kollégiumban  rendet,  fegyelmet  és  önállóságot
követelünk meg a diákoktól. A kollégium vagyonában okozott rongálásokat a kárt okozó diákokkal,
illetve szüleivel megtéríttetjük. A házirend alapján házirendsértés esetén ki is zárhatjuk a diákot a
kollégiumból. 

2.) A kollégiumból való távolmaradást és a hétköznapi eltávozást minden esetben igazolni kell! Hét
közben csak szülői írásbeli kérelem esetén engedhetjük el a tanulót a kollégiumból. Engedély nélküli
hazautazás esetén a tanulót a házirend alapján felelősségre vonjuk. 
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3.) A tanulónak szorgalmi  időszakban,  ha  a  tanítás  rendje  ettől  eltérően nem alakul,  vasárnap este

20:00-ig kell  beérkeznie  a  kollégiumba.  Az  ettől  eltérő  időt  a  szülőnek  írásban  jeleznie  kell  a
kimenőkönyvön keresztül. 

4.) A szülők látogatását mindenkor szívesen vesszük, mert  a szülők érdeklődése a mi munkánkat is
segíti.

III. A kollégiumi díjakra vonatkozóan:  

1.) A  kollégiumi  szállás  ingyenes,  étkezést  térítési  díj ellenében tudunk  biztosítani.  Napi  akár
háromszori étkezés is kérhető. Étkezés igényléséhez a beiratkozáskor kitöltött  nyilatkozat kitöltése
szükséges.  Amennyiben  beiratkozáskor  ennek  leadása  elmaradt,  a  beköltözés  napján  a  kitöltés
pótolható. 

2.) A kollégiumi étkezés során az alábbi kedvezmények érvényesíthetők:

- 50%-os kedvezmény (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy három vagy több
gyerekes család, vagy tartósan beteg ill. fogyatékkal élő gyermek van a családban)

- 100%-os kedvezmény (nevelésbe vett gyermek vagy utógondozásban részesülő tanuló)

3.) A térítési díjat mindig a megrendeléskor kérjük befizetni iskolánk pénztárosának. 

4.) Étkezési igény esetén a kollégista ingyenesen mágneskártyát kap, mely az ebédjegyet helyettesíti.
Az elhagyott kártya pótlása 1000 Ft.

5.) Díjszabás: 

Étkezés Teljes ár:
csak ebéd 442 Ft

napi háromszoros étkezés: 955 Ft

A 2020/21-es tanév első tanítási napjára csak abban az esetben tudunk étkezést biztosítani, ha az
étkezési  igénylést előző héten péntek délelőtt 10 óráig postai úton vagy személyesen megkapjuk,
és beiratkozáskor a fentebb említett nyilatkozatot is kitöltötték. 

Minden  egyéb  felmerülő  kérdésben  iskolánk  szívesen  áll  rendelkezésére  a  következő
telefonszámokon: iskolatitkárság: 70/4002884, 70/4002885, igazgatói titkárság: 70/4002881. 

A TANÉVKEZDÉSEL KAPCSOLATOS NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT
KÉRJÜK, KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL ISKOLÁNK WEBOLDALÁT!

WWW.KERIEGER.HU

Eger, 2020. július 17.

Milibákné Veres Erika
igazgató megbízásából

Stauderer János
koll. mk. vezető


