Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium
KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK

Tárgyak, eszközök használata
Ágyneműt (paplan, párna, pléd) biztosítunk kollégistáink számára, de ágyneműhuzatokat és a
lepedőt mindenkinek hoznia kell magával. Rendszeres tisztításukat otthon kell elvégezni.
A lakószobákban levő szekrények zárásához mindenkitől egy db max.7mm átmérőjű kengyellel
rendelkező lakatot kérünk, legalább egy db pótkulccsal.
Élelmiszerek tárolására zárható műanyag dobozokra, a szobában történő étkezéshez
evőeszközökre, tányérra, pohárra és tálcára van szükség. Romlandó élelmiszerek számára
csoportonként egy-egy hűtőszekrény áll a tanulók rendelkezésére.
Tisztálkodási eszközökről, a tisztálkodó szerek és WC papír pótlásáról mindenki önállóan
gondoskodik.
Kollégista nagy összegű készpénzt ne tartson magánál! Szükség esetén a készpénz, vagy
értéktárgy megőrzésre átadható a kollégiumvezetőnek. Nagy értékű tárgyi eszköz csak a
szülő/gondviselő írásos kérelmére, kollégiumvezetői engedéllyel hozható a kollégiumba.
A kollégium villamos hálózatára előzetes engedély nélkül csak az alábbi - szabványoknak
megfelelő - elektronikai eszközök csatlakoztathatók:
- max. 2X5W kimenő-teljesítményű hanghordozó berendezés
- max. 40 W izzóval szerelt asztali lámpa
- villanyborotva
- mobiltelefon-töltő
- hajszárító
Tilalmak
Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! Az intézménybe szeszesitalt, fegyvernek
minősülő tárgyat és petárdát behozni tilos!
Alkoholos befolyásoltság gyanúja esetén a nevelőtanár jogosult alkoholszint vizsgálatot
végezni. Szükség esetén a tanulót elkülönítjük a betegszobában.
Ha tanulón olyan jelek észlelhetők, amelyek tudatmódosító szertől is származhatnak, azonnal
értesítjük a szülőt, a tanulót pedig a Sürgősségi Betegellátó Osztályra szállíttatjuk.
Személyes tárgyainak megőrzéséről mindenkinek saját magának kell gondoskodnia,
eltűnésükért felelősséget nem vállalunk. Talált tárgyakat az ügyeletes tanárnak kell átadni.
Kimenő
Valamennyi kollégistának joga van az általános kimenőt igénybe venni. Indokolt esetben a
kollégisták külön kimenőre is mehetnek 21:00-ig a csoportvezető, 21:00 után a kollégiumvezető
engedélyével. A kollégiumi ellenőrzőbe be kell írni a kimenő időtartamát és célját. A kimenőt csak a
kért célra lehet felhasználni!
A kollégiumi lakhatás ideje alatt kollégista a város területét csak kollégiumvezetői engedéllyel
hagyhatja el.
Eltávozás
Minden kollégista szabadon választhatja meg a hétvégi eltávozásának időpontját.
Az éves feladattervben rögzített hétvégi rendezvények és előre nem látható közlekedési akadályok
vagy járványveszély esetén a hazautazás megtiltható.
A hétvégi bennmaradási igényeket szerdán 18.00-ig kell bejelenteni a csoportvezetőnek.
Amennyiben a kollégista hétvégén nem a családjához utazik, kérelméhez szülei írásos engedélye
szükséges.
Hétközi eltávozást csak a kollégiumvezető engedélyezhet. Hétvégi eltávozásról legkésőbb
vasárnap este 21.00-ig vissza kell érkezni. Ettől az időponttól eltérni csak a csoportvezető tanár
engedélyével lehet.

Mulasztások igazolása
Amennyiben a hétvégi visszaérkezést valami meggátolja (családi probléma, betegség,
közlekedési nehézség) a szülő a beérkezési határidőig köteles telefonon értesíteni az ügyeletes
nevelőt. Betegség esetén a háziorvossal igazoltatni kell betegség időtartamát
Kimenőről történő maximum egy órás késést a csoportvezető igazolhat, ennél hosszabb
időtartam esetén a kollégiumvezető dönt a késés elbírálásáról.
Betegség
A kollégium orvosa által hazaengedett betegnek jelentkeznie kell az ügyeletes nevelőnél, vagy
a kollégiumvezetőnél, aki engedélyezi az eltávozást, regisztrálja az étkezéslemondást. Amennyiben
a kollégista rendelési időn kívül betegszik meg, az ügyeletes nevelő telefonon értesíti a szülőt, és dönt
a hazautazásról. Amíg a tanuló nem tud biztonságosan hazautazni, a betegszobán marad.
Hétvégi eltávozásról beteg tanuló ne jöjjön vissza a kollégiumba! A betegségéből felgyógyult
kollégistának jelentkeznie kell csoportvezetőjénél, vagy az ügyeletes nevelőtanárnál.
Látogatók fogadása
Látogatókat a szabadkimenő ideje alatt, a stúdium szünetében, vagy 19.30 - 21.00 között lehet
fogadni az előtérben vagy a társalgóban. Szülőket az ügyeletes nevelő előzetes engedélyével a
szobában is lehet fogadni. Stúdium ideje alatt csak nagyon indokolt esetben lehet kollégistát lehívni.
Kollégium-fenntartási hozzájárulás, Térítési díj
A kollégiumot fenntartó alapítvány a tanuló ellátási feltételeinek biztosításáért 10.000-Ft/félév
fizetési kötelezettséget (Kollégium-fenntartási hozzájárulás) ír elő, melynek vállalásáról a szülőnek
beköltözéskor nyilatkozatot kell tennie.
A napi háromszori étkezésért fizetendő díj (Térítési díj) összegét a mindenkor érvényes
nyersanyag-norma alapján határozzuk meg. A térítési díj mérséklésére nincs lehetőségünk.
Gyermekvédelmi támogatással rendelkezők, három és több gyermekes családban élők, illetve
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében a térítési díj 50%-os normatív kedvezménye
igényelhető. A gyámhatóság által nevelésbe vett, vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló után
nem kell térítési díjat fizetni.
A kollégiumi díjat és az étkezési térítési díjat készpénzzel az adott hónap második hetében lehet
befizetni 12:30 és 15:30 között a kollégium gazdasági irodájában. Átutalással a hónap 15. napjáig
kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni a 10702208-46110101-52000001 számlaszámra.
Egy havi díjhátralék esetén (tárgyhót követő hónap 15-e után) az intézmény gazdasági vezetője
fizetési felszólítást küld a szülőnek/gondviselőnek. Amennyiben a felszólítás utáni 10 munkanapon
belül a hátralék kiegyenlítése nem történik meg, az intézmény igazgatója – a tanuló szociális
helyzetének figyelembevételével – kezdeményezheti a kollégiumi tagsági viszony megszüntetését.
Hiányzó tanulók étkezését – a hiányzás időtartamának megjelölésével – 10:00 óráig lehet
lemondani a kollégiumi ügyintézőnél. A térítési díj jóváírása a következő naptól lehetséges. 10:00
utáni bejelentés esetén a jóváírásra csak két nap múlva kerül sor. A hétfői étkezés lemondására előző
hét pénteken 10:00 óráig van lehetőség.
A szülő - gyermeke intézményen kívüli rendszeres elfoglaltsága esetén - étkezés-lemondási
nyilatkozatot nyújthat be a kollégiumvezetőhöz.
A kollégium működésével kapcsolatos részletesebb információkat a HÁZIREND tartalmazza,
mely megtalálható a www.wignerkollegium.hu/kollegiumi-hazirend weboldalon is.
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