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Tisztelt Szülő!

Korábban már tájékoztattuk Önt a kollégiumi beiratkozás rendjéről. Mivel a jelenlegi vírushelyzet
óvintézkedéseket igényel, ezért néhány, korábban tervezett mozzanatot át kell szerveznünk. Jelen levelemben
csak a beiratkozás változásairól tájékoztatom Önt, tehát a két levelet javasoljuk együtt értelmezni!
Változatlan a beiratkozás időpontja, azaz 2020. augusztus 30-án várjuk Önt és leendő kollégista gyermekét.
Kérem, hogy csak egy kísérővel jöjjön a tanuló, mert a vírushelyzet szempontjából biztonságos folyamat
érdekében csak egy kísérő jelenlétét tudjuk támogatni. (Ha mégis többen érkeznének, a kísérőknek az udvaron
kell várakozniuk.)
Annak érdekében, hogy a beiratkozást meg tudjuk gyorsítani, jelen levelünkkel elküldjük Önnek a
kitöltendő Beiratkozási nyomtatványt, melyet kérjük, hogy kitöltve, aláírva hozzanak magukkal!
Megérkezéskor a portával szemben az aulában megtalálják a névsorokat, ahol valamennyi felvett tanulók neve
mellett szerepel egy csoportjelzés és egy emeletszám, valamint a csoportvezető tanárának neve, illetve a tanár
szobájának száma. Kérjük, hogy fáradjanak fel a kiírt tanári szobába és ott mindent meg tudnak beszélni a
csoportvezetővel, illetve le tudják adni a szükséges dokumentumokat, majd el tudják foglalni a szobát.
Kérjük, hogy az étkezés térítési díját előre és átutalással egyenlítsék ki, ennek módjáról az élelmezést
szervező cég (Székesfehérvári Intézményi Központ) tájékoztatja levélben Önöket.
Összevont tanévnyitó szülői értekezletet nem tartunk. Amennyiben kérdése lenne a vezetőség felé, 14.00 és 16.00
óra között biztosítunk lehetőséget a személyes egyeztetésre.
Kérjük, hogy a teljes beiratkozás ideje alatt a kollégium épületén belül viseljenek maszkot és használják az
emeleteken elhelyezett kézfertőtlenítőket!
Összefoglalva a változásokat:
-

csak egy kísérő jöhet a tanulóval
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-

előre ki kell tölteni a beiratkozási lapot, melyet hozzanak magukkal

-

egymás védelme érdekében maszkot kell viselni a kollégium épületében

Minden egyéb tudnivalót, hozni valót a korábbi levelünkben már megírtuk, kérjük, hogy segítsék a
beköltözést azzal, hogy kéréseinknek megfelelően készülnek erre a napra.
Megértésüket köszönjük, esetleges kérdésekre szívesen válaszolunk, keressék titkárságunkat (06-22/500-231).
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