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Általános információk:

�� A kollA kolléégium 200 fgium 200 féérrőőhelyes helyes 
�� (koeduk(koedukáált lt –– 2 sz2 száárny rny –– 6 folyos6 folyosóó))

-- 42 fi42 fiúú –– 2 folyos2 folyosóónn
-- 115 l115 láány ny –– 4 folyos4 folyosóónn

�� A kollA kolléégiumi tagsgiumi tagsáág 1 tang 1 tanéévre szvre szóól.l.
Minden tanMinden tanéévben vben úújra kell igjra kell igéényelni (mnyelni (máájus 15.jus 15.--ig)ig)

�� SzSzáálllláás ingyeness ingyenes
�� KollKolléégiumi hozzgiumi hozzáájjáárulruláás beks bekööltltöözzééskor 5000 Ft/skor 5000 Ft/éévv



ÉÉtkeztkezééss

�� Fizetni a napi 3x Fizetni a napi 3x éétkeztkezéést kell havontast kell havonta
�� LehetLehetőősséég szocig szociáális kedvezmlis kedvezméényre: 50 %nyre: 50 %

�� FizetFizetéés hs hóónap elejnap elejéén a megadott napokonn a megadott napokon

�� KKéészpszpéénz vagy nz vagy áátutaltutalááss

�� IgIgéény szerint lehetny szerint lehetőősséég csak ebg csak ebééd fizetd fizetéésséérere

�� SpeciSpeciáális lis éétkeztkezéés s –– IgazolIgazoláás kells kell



TTáárgyi dologi feltrgyi dologi feltéételektelek

�� 4 4 áágyas szobgyas szobáák k –– 54 szoba 54 szoba –– 10 szoba / 10 szoba / 
folyosfolyosóó

�� kköözzöös fs füürdrdőő éés konyha folyoss konyha folyosóónknkééntnt

�� tanultanulóószobszobáák k -- ttáársalgrsalgóó

�� éétteremtterem

�� tornaterem, konditerem, sportptornaterem, konditerem, sportpáályalya

�� szszáámmííttóóggéépterem pterem –– kköönyvtnyvtáárr



BerendezBerendezééss

��ÁÁgy gy –– asztal asztal -- bebeééppíített szekrtett szekréényny

��Matrac Matrac –– áágynemgyneműű

��KKöözzöös hs hűűttőők k –– mikrmikróók k -- villanyrezsvillanyrezsóókk

��Elektromos konyhai eszkElektromos konyhai eszköözzöök k 
hasznhasznáálata csak a konyhlata csak a konyháákbankban

��EllenEllenőőrzrzöött szobatakartt szobatakarííttáás hetente 1X, s hetente 1X, 
hhűűttőőtakartakarííttáás havonta 1Xs havonta 1X



Folyamatos fejlesztFolyamatos fejlesztééss

�� FFüürdrdőő helyishelyiséégek felgek felúújjííttáása 2015sa 2015

�� KonyhKonyháák kialakk kialakííttáása 2016sa 2016

�� TanulTanulóósarkok kialaksarkok kialakííttáása 2017sa 2017

�� KKüülslsőő nynyíílláászszáárróók cserk cserééje 2018je 2018

�� Napelem Napelem éés fs fűűttéésrendszer kisrendszer kiééppííttéése 2018se 2018

�� Udvari szUdvari száárny teljes belsrny teljes belsőő felfelúújjííttáása 2018sa 2018



Személyi feltételek

�� KollKolléégiumvezetgiumvezetőő

�� 7 csoportvezet7 csoportvezetőő tantanáárr

�� Technikai dolgozTechnikai dolgozóók / Takark / Takarííttóók k ––
KarbantartKarbantartóó //

�� ÉÉjszaka: portjszaka: portáás + 2 nevels + 2 nevelőőtantanáárr



Napirend

�� 7.00 7.00 ÉÉbresztbresztéés, reggeli teends, reggeli teendőőkk
�� 8.008.00--12.20 12.20 KollKolléégium zgium záárva /betegek/rva /betegek/
�� 14.0014.00--16.3016.30 KimenKimenőő, koll. foglalkoz, koll. foglalkozáásoksok
�� 16.3016.30--17.45 17.45 SzilenciumSzilencium
�� 18.0018.00--19.00 19.00 VacsoraVacsora
�� 19.0019.00--20.00 20.00 SzilenciumSzilencium
�� 20.0020.00--21.00 21.00 SzabadidSzabadidőő, koll. foglalkoz, koll. foglalkozáásoksok
�� 21.00 21.00 LLéétsztszáámellenmellenőőrzrzééss
�� 22.0022.00--23.4523.45 PihenPihenéés /tanuls /tanuláás/s/



KNY KNY éévfolyamra vonatkozvfolyamra vonatkozóó
szabszabáályoklyok

�� KKööteleztelezőő kköözzööss szilencium 2X/napszilencium 2X/nap

�� 20.0020.00--21.00 k21.00 köözzöött nincs kimentt nincs kimenőő

�� 21.0021.00--22.00 Saj22.00 Sajáát folyost folyosóón tartn tartóózkodhatnakzkodhatnak

�� 22.0022.00--23.45 Saj23.45 Sajáát szoba elhagyt szoba elhagyáása csak sa csak 
indokolt esetbenindokolt esetben

�� VVááros elhagyros elhagyáása havonta egyszer sa havonta egyszer íírráásbeli sbeli 
szszüüllőői hozzi hozzáájjáárulruláássalssal

�� FelelFelelőősssséég kimeng kimenőők alatt / strand, vk alatt / strand, vááros /ros /



KNY KNY éévfolyamvfolyam

�� BekBekööltltöözzéés els előőtt lehettt lehetőősséég van felg van felúújjííttáásrasra

�� A szobA szobáát 1 tant 1 tanéévre tudjuk garantvre tudjuk garantáálnilni

�� LakLakóóttáársak dirsak diáákok elkok előőzetes egyeztetzetes egyeztetéése se 
alapjalapjáánn

�� ÁÁtktkööltltöözzéés indokolt esetben vezets indokolt esetben vezetőői i 
engedengedééllyelllyel



Felkészítő foglalkozások

�� tantanóóra ra -- egyegyééni ni éés csoportoss csoportos

/ 2 szilencium / 2 szilencium -- napi 3 napi 3 óóra /ra /

�� felzfelzáárkrkóóztatztatóó

�� tehetstehetsééggondozggondozóó

�� specispeciáális ismereteket adlis ismereteket adóó (szakk(szakköör)r)



Kollégiumi szakkörök

RRéészvszvéétel heti 1 szakktel heti 1 szakköörröön kn kööteleztelezőő

�� AsztaliteniszAsztalitenisz

�� KKéézilabdazilabda

�� KKéémia emelt szintmia emelt szintűű elelőőkkéészszííttőő

�� TTáársasjrsasjááttéékk

�� TestszervTestszervíízz

�� ÜÜgyes kezekgyes kezek

�� ÉÉletmletmóódd



Szabadidős rendezvények

�� HHáázi bajnokszi bajnoksáágokgok

�� Iskolai rendezvIskolai rendezvéényeknyek

�� ÜÜnnepi rendezvnnepi rendezvéények / Halloween nyek / Halloween ––
KarKaráácsony csony –– Valentin BValentin Báál /l /



Hazautazás

�� Minden hMinden héétvtvééggéénn

�� KivKivéételtel -- iskolai rendezviskolai rendezvéényeknyek

-- hhóóakadakadáályly……

PPéénteken 16nteken 160000-- óórrááigig



Visszaérkezés

�� VasVasáárnap: 18rnap: 18-- 21210000--óórrááigig

�� KivKivéételes esetekben teles esetekben 

hhéétftfőőn reggel n reggel -- 7700 00 -- igig



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


