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KEDYES SZULO!
Sokan, sztilok es tanulok egyarant, nem tudjak vagy elsiklanak felette, bogy a napi
bejaras faraclalmaital megovo, tervszerii es szakszerii nevelomunkat vegzo
kollegium all INGYENESEN a tanulok rendelkezesere. Az iskolank kollegiuma
tab evtizede fogadja nemcsak a sajat, hanem Eger varos valamennyi
kozepiskolajanak tanuloit.
Itt biztositjuk szemelyisegfejlodesiik felteteleit, a nyugodt es eredmenyes tanulas,
valamint a szabadido eltoltesenek kulturalt korillmenyeit.
A kollegium onallosagra nevel. Itt elve gyermeke megismeri Egert, konnyebben
megtalalhatja leencla munkahelyet. PrObaljak lei a kollegiumi eletet!
Ha nem tetszik, a kollegiumi tagsag ban -nikor megszuntetheto.
Ko 11 egiumunkb an:

-

-

-

nines kollegiumi dij, az etkezesen lciviil minden szolgaltatas ingyenes
(nagycsaladosok es gyermekvedelmi tamogatasban reszesillok 50%-os etkezesi
dijkedvezmenyt kapnak)
jol felszerelt konyhankban a lanyok es a ail( egyarant szeretnek siltni-fozni,
az otthonr61 hozott etel tarolhato es melegitheto
3 agyas szobakban, agynemiis heverokkel, sajat, zarhato szekrennyel kenyelmes
elhelyezest biztositunk kollegistainknak
a haloszobai elhelyezeskor figyelembe vesszlik a szalok es a diakok kereseit
a reggeli ebresztes fel 7461 folyamatosan tortenik
minden nap van napirendben rogzitett szabad kimeno (a tanulOszoba elan), azt a
nevelotanart61 nem kell kulon kerni
a 18 even feliiliek szabad kimenot kaphatnak, ha eredmenyes a tanulmanyi munldjuk es
j6 a magaviseletiik
szabadon valaszthato, ingyenes szalckareink: angol, szamitastechnikai es sport szakkor
szamitastechnikai termilnk internethasznalattal minden nap ingyenesen hasznalhato
fiUlcnak jol felszerelt konditerem, lanyolcnak fitneszterem all rendelkezesre
szabadidOben lthet focizni, biliardozni, csocsozni, pingpongozni stb.
diakonkormanyzat Icepviseli es vedi a kollegistak erdekeit

KEDVES LEENDO TANULONK!
FELUJITOTT KOLLEGIUMUNKBAN JO HELYED LESZ, NEM FOGOD MEGBANNI!
Jelentkezni a taloldalon talalhato „Felveteli kerelem" nyomtatvany kitoltesevel lehet.

Eger, 2017. majus 30.
edvozlettel:
Perge tie Mankovics iko
altalanos igazgatohelyettes
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KOLLEGIUMI FELVETELI KERELEM

a 2017/2018-as tanevre
A tanulo szernelyi adatai:

Nev:

Osztaly-

Szilletesi hely•

, icio -

ev

ho

nap

Anyja sztiletesi (leanykori) neve .
Apjanev(Gondviselo neve:)
Lakcim
Iranyitoszam
Vez.telefon-

Szilloi mobiltelefon-

Tanuloi mobiltelefonIskola, szak (hanyadik szakkepesStest szerzi Oktatasi azonosito szamIndoklas-

Kelt .

tanul6

szOlo (kiskoru eseten)

Nyilatkozat
Alalirott nyilatkozom, hogy gyermekem reszere a 2017/2018-as tanevben az etkezest az Egri
Szakkepzesi Centrum Bornemissza Gergely SzakkOzepiskolaja, Szakiskolaja es
Kollegiutnaban az ,alabbiak szerint veszem igenybe:

Hetfii

Kedd

Szerda

Reggeli
Ebed

Cstitartok

Pentek
-

Vaesora

----1

nines

A kollegista nes eOsztaly:

.Iskola•

Az etkeZes megrendelese egesz tanevre szol modositasa, lemondasa csak betegseg, igazolt
tavollet es gyakorlati hely, illetve beosztas valtozasa eseten lehetseges, ket nappal korabban.
,

2.

Amennyiben a fenti tablizatot nem toltom ki, figy nyilatkozom arrol, bogy
gyermekem reszere az . etkezest a Bornemissza Gergely Szalckozep-, SzakiSkola es
Kollegiumban nem veszem i2enybe, azt mas modon biztositom.

Eger, 2017. szeptember 01.

mule) alairasa

NYILATKOZAT
etkezesi dijkedvezmeny igenybevetelehez
Tanulo.
Osztaly
Al alirott:
szem. szam
Lakcim.
dijfizetesi kOtelezett. dij
visszateritesi kOtelezettsegem tudataban kijelentem, hogy fent nevezett gyermekem utan:
rendszeres gyermekvedelmi tamogatasban reszestilok,
fent nevezett gyermekem tartosan beteg vagy fogyatekos,
haztartasomban harom vagy tbbb gyermeket nevelek, melyek utan csaladi pot! ban
reszesillok
( A megfelelo resz alahuzando! )
Datum.

Szillo alairasa:

Ezt a dokumentumot, valamirit az etkezesi kedvezmenyt igazolo dokumentum fenvmasotatat
bekoltozeskor a tanulo hozza magaval!

