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SZÉKESFEHÉRVÁRI JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM
NEMES NAGY ÁGNES KOLLÉGIUMA
FELVÉTELI ÉRTESÍTÉS – Új Kollégistáknak
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Örömmel értesítjük, hogy gyermeke a 2020-2021-es tanévre felvételt nyert a Székesfehérvári JAKK Nemes
Nagy Ágnes Kollégiumába.
Intézményünk célja, hogy elhelyezést biztosítson a Székesfehérváron tanuló középiskolás lányoknak,
megteremtve számukra a nyugodt tanulási feltételeket.
Kollégiumunk középiskolai tanárokból álló tantestülete minden lényeges közismereti tárgyból tud segítséget
nyújtani. Az osztályfőnökökkel kialakított jó kapcsolat révén folyamatosan figyelemmel kísérjük tanulóink
iskolai munkáját.
A tanulmányi előmenetel és tehetséggondozás érdekében rendszeres korrepetálásokat, felzárkóztató
foglalkozásokat, érettségire- és nyelvvizsgára felkészítőket szervezünk. 28 különféle szakkör, 7000 kötetes
könyvtár, CD- és DVD-tár, számítógép- és internet-használati lehetőség, a sportolni vágyóknak pedig konditerem
és sportszakköreink szolgálják a szabadidő hasznos eltöltését.
Kollégiumban fizetendő díj:
Az állami fenntartású iskolákba járó tanulóknak a kollégium térítésmentes.
A nem állami fenntartású iskolákba járó tanulóknak kollégiumi térítési díjat kell fizetni. A kollégiumi térítési
díjról külön tájékoztatóban olvashatnak.
Rövid tájékoztató az étkezéssel kapcsolatban:
A Köznevelési törvény szerint a középiskolai kollégiumnak biztosítania kell a napi háromszori étkezést.
Ez intézményünk esetében a közvetlen szomszédban található (épületünket folyosóval összekötő) Diák
étteremben történik. A Diák éttermet a Hungast-Vital Kft. működteti, itt főznek a konyhán.
2013. januárjától az étkezéssel kapcsolatos feladatellátás Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata hatáskörébe tartozik. Az étkeztetéssel kapcsolatos mindennapi teendőket a Székesfehérvári
Intézményi Központ munkatársai végzik. Erről külön a SZIK tájékoztató levelében olvashatnak.
Kérjük, hogy gyermekük étkezésével kapcsolatban a SZIK adatlapot és nyilatkozatot is (amennyiben még
nem tették meg) töltsék ki, majd küldjék vissza.
Az étkezési térítési díj első fizetése: 2020. augusztus 30. (vasárnap) 12.00-15.00 óráig.
A beiratkozást és a tanévnyitót követően a 9. évfolyamos tanulók számára megkezdődik a „gólyatábor”, melynek
programelemei a kollégiumi beilleszkedést segítik. Ön szülőként egy nyomtatványunkon korábban már
nyilatkozott arról, hogy milyen módon kér étkezést gyermeke számára. Ennek függvényében vehetik igénybe
az étkeztetést a tanulók vasárnap estétől kezdődően.
Amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatos kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal:
Erős Zsuzsanna élelmezési ügyintéző: 06-70-669-92-13
2020. augusztus 30-án (vasárnap) minden új kollégistánknak programot szervezünk a diákönkormányzattal
és a közösségvezető tanárokkal közösen 18.00 órától kezdődően.
Röviden a 2020. augusztus 30-i programról:
12.00-14.00-ig beiratkozás, szobák elfoglalása, adminisztrációs teendők
12.00-15.00: étkezés befizetése
DÖK-nek: 2.000,- Ft/tanév (hozzájárulás, adomány a diákönkormányzat költségvetéséhez,
kulturális programok rendezése, díjazása, tanulók jutalmazása).
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15.00-16.00-ig igazgatói összevont szülői értekezlet a szülőknek (tájékoztató a fontos tudnivalókról)
16.00-17.00-ig a csoportvezető pedagógus tájékoztatást tart a szülőknek, majd lehetőséget biztosítunk arra, hogy
személyes kérdéseikkel, kéréseikkel felkeressék az intézményvezetést, az ápolónőt.
18.00 órától már csak a tanulók tartózkodhatnak az épületben.
18.00-19.00-ig vacsora
19.00-tól a tanulók részére foglalkozásokat szervezünk, melyen a részvétel kötelező.
A 2020. augusztus 31-i programról:
A tanulók szervezett keretek között ismerkednek a várossal, a kollégiummal, a pedagógusokkal és egymással. A
kollégiumi életükhöz nélkülözhetetlen, hasznos információkkal látjuk el Őket.
Célunk, hogy a keddi iskolakezdés előtt megismerkedhessenek egymással, tanáraikkal, intézményünkkel, a
várossal.
Tájékoztató arról, hogy gyermekük a beköltözéskor mit hozzon magával:
 iskolalátogatási igazolás!
 háziorvos által kitöltött KOLLÉGIUMI EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAPOT,
 szülő által aláírt KOLLÉGIUMI EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZATOT,
 továbbá:
 2 db 4x4 cm nagyságú fényképet,
 ünneplő ruhát (sötét szoknya, fehér blúz),
 mindig a legpraktikusabb ruhatárat, mert a ruhásszekrény kisméretű,
 igény szerint saját ágyneműhuzatot és plédet (de vehet fel kollégiumit is!)
 a szekrény polcaira csomagolópapírt,
 tányért, evőeszközt, poharat, tálcát, mikróban használható, ételek tárolására alkalmas tárolóedényt,
 konzervnyitót, szalvétát, törlőkendőt, szemeteszsákokat, wc papírt,
 hűtőszekrénybe való (névvel ellátott) tároló dobozt,
 tisztálkodó-, cipőtisztító szereket, varrótűt, cérnát,
 szobadíszítéshez tárgyakat (pl. terítő, párna, váza stb.), az ágy fölé parafa táblát az egyéni
dekorációhoz,
 2 db cserepes növényt (egyik a szoba, másik a közös helyiségek díszítésére).
Kérjük Önöket, hogy honlapunkon kísérjék figyelemmel a beköltözéssel kapcsolatos információkat!

Új kollégistáinknak a kollégiumba való beköltözés ideje:
2020. augusztus 30. (vasárnap) 12.00-14.00 óráig.

A további jó együttműködés reményében üdvözlettel:

Nyikusné Tatai Szilvia
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Székesfehérvár, 2020. június 20.

tagintézmény-vezető
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