Luther Márton Evangélikus Kollégium
Nyíregyháza, Iskola út 2.
Tel/fax:/42/410-601 e-mail: lutherkoli@gmail.com
Tárgy: Felvételi értesítés a 2018/2019-es tanévre
Tájékoztató a 2018/2019-es tanévre történő beköltözéssel kapcsolatos tudnivalókról.
Beköltözés időpontja:
Újonnan érkezett tanulók esetében: 2018. szeptember 02-án 8.00 órától 12.00 óráig.
Az elmúlt tanév során a kollégiumban lakó diákok esetében: 2018. szeptember 02-án 12.00 órától 14.00 óráig.

Szülői értekezlet: 2018. szeptember 02. 14.00 óra.
Az első szülői értekezleten minden szülő megjelenésére feltétlenül számítunk a későbbi félreértések elkerülése végett.
Szülői értekezlet után SZMK gyűlést tartunk.
A következő tudnivalókra hívjuk fel a tanulók és a szülők figyelmét egyaránt:
1. Beköltözéskor esedékes kb. 25.000- Ft összeg befizetése, mely magába foglalja többek között a kollégiumi étkezési díjat,
kauciót stb.
2. A többgyermekes, valamint a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családok részére a kollégiumi
étkezési díjból kedvezményt tudunk adni a megfelelő igazolások megléte esetén.
Ezek a következők: többgyermekes családok esetében a családi pótlékot folyósító szervtől kért igazolás,
a súlyosan fogyatékos és tartósan beteg gyermeket nevelők esetében az erről szóló orvosi határozat.
Azok a családok, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az önkormányzati határozatot kérjük, hozzák
magukkal. Csak a megfelelő igazolások megléte esetén tudjuk biztosítani az étkezési díj csökkentését.
3. A beiratkozásnál szükség lesz a TAJ kártyára, OM azonosító számra, személyi igazolványra, lakcímigazoló kártyára,
valamint 2 db szülők nevére megcímzett és felbélyegzett borítékra.
Orvosi igazolást kérünk arra vonatkozóan, hogy a gyermeket a kollégiumi közösségbe felvehetjük.
A kollégiumi étkezési ellátás szeptember 3-án reggelivel kezdődik.
4. Az otthonról hozott élelmiszerek (korlátozott mennyiségben) tárolására a hűtőszekrényekben és élelmiszertároló
szekrényekben van lehetőség, ehhez viszont mindenki szerezzen be egy jól zárható műanyag dobozt, melyre a nevet
kérjük, hogy lemoshatatlan tintával írja fel. Szintén kérünk minden tanulótól egy műanyag vagy fémdobozt, a hűtést nem
igénylő élelmiszerek tárolásához, melyeket tároló szekrényben helyezhetnek el a diákok.
5. Minden tanuló rendelkezzen konyharuhával és evőeszközzel, melyet köteles tisztán tartani.
6. A kollégiumban minden tanulónak szüksége van egy fürdőköntösre, egy pár papucsra, egy pár fürdőpapucsra,
törölközőre és tisztálkodási felszerelésre (fogkefe, fogkrém, szappan vagy tusfürdő, WC papír), továbbá otthonról hozott
párnára, paplanra, plédre, ágynemű huzatra (paplan és párnahuzat, lepedő).
7. A Kollégium ünnepi alkalmaira minden tanulótól elvárjuk az alkalomhoz illő megjelenést. Ezért mindenkinél legyen
mindig egy fehér blúz vagy ing és egy sötét alj!
8. Kérjük a szülőket, biztosítsák gyermekeik számára a nem kirívó, testrészeket megfelelően takaró ruházatot!
9. Beköltözéskor mindenki hozzon magával vállfákat.
10. A hálók rendben tartásáról a diákok maguk gondoskodnak, melyet naponta ellenőriznek a nevelőtanárok.
11. A Kollégium Házirendje lehetővé teszi, hogy azok a tanulók, akik a tanév során hétfő reggelenként biztonságosan beérnek
az iskolai tanórákra, a kollégiumba is csak hétfői nap érkezzenek be. Kérjük, ezt a kérdést a nyár folyamán a család
mérlegelje, s amennyiben a hétfői visszaérkezést rendszeresen vállalják, úgy beköltözéskor a szülő írásban nyilatkozzon
erről. Egyébként a vasárnapi visszaérkezés ideje: 17.00-20.00-ig. A korábban visszaérkező tanulókat beengedni nem
tudjuk. Hétközi hazautazás esetén a nevelőtestület a szülőtől tájékoztatást kér!
12. Ne felejtsék el a tanulók a fentieken kívül elhozni iskolai felszerelésüket és egy hétre való ruhaneműt!
13. A szükségnek megfelelően minden diák hozzon magával láz- és fájdalomcsillapítót, görcsoldót és az esetleges saját
szükséges gyógyszereit.
14. A kollégiumi élet rendjében rendszeresen használjuk az Evangélikus énekeskönyvet, ezért kérünk minden egyes
tanulót, hogy a beköltözés hetében szerezze be! (Evangélikus Lelkészi Hivatal vagy Színház utcai könyvesbolt)
15. Kérünk mindenkit, hogy ’konnektori földelt hármas elosztót’ beszerezni szíveskedjenek, mivel csak így tudják a tanulók
biztonságosan használni több célra a szobában található konnektort.
16. Felhívjuk tisztelt figyelmüket arra a körülményre, hogy a kollégiumi felvétel egy tanévre szól. A következő tanévre a
felvételt a nevelőtestület javaslata alapján a Kollégium igazgatója dönti el.
Az egész családnak kellemes nyarat és jó pihenést kíván a Kollégium dolgozói nevében:

Nyíregyháza, 2018. június. 01.
Pampuch Zoltán Gábor s.k.
igazgató
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