Szent Hedvig Kollégium
3300 Eger, Dobó tér 6.
Tel: 36/320-788
E-mail: kissne@szenthedvig.hu
Honlap: www.szenthedvig.hu
Kedves Szülők és Kollégisták!
A nyári vakációnak hamarosan vége és kezdődik az új tanév, ezért szeretnénk
megosztani a beköltözéssel kapcsolatos tudnivalókat.
Beköltözéskor a következőkről kell gondoskodni:
-

▪

▪
▪

2 db fénykép (csak az új kollégistáknak!)
1 db köntös / kötelező! /
2 db lakat
tisztasági csomag / szappan vagy tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, fürdőpapucs /
két váltás ágyneműhuzat / lepedő, paplan, párnahuzat /.
pléd
pohár, bögre, evőeszköz
alapvető gyógyszerek: láz-fájdalomcsillapító, görcsoldó; kötszer, sebtapasz,
Betadine oldat, orrcsepp + saját speciális gyógyszer
oktatási azonosító szám, TB kártya /fénymásolat is elegendő/ (csak az új kollégistáknak!)
Orvosi igazolás arról, hogy egészséges vagy és közösségbe mehetsz
Kitöltött COVID kérdőív
Csoportpénz (éves) - 2000 Ft, amely tartalmazza a következő díjakat:
mágneskártyára 600.- Ft -, amely segítségével igénybe veheted az étkezést,
a 9. évfolyamnak 600, - Ft koll. ellenőrző könyv, városi DÖK díj, ballagás, stb.
Szeptemberi étkezésre kb. 22. 000 Ft. (22 tanítási nap)

Az étkezést minden hónap 10 –ig kötelező befizetni. Ellenkező esetben a további
étkezést nem tudjuk biztosítani!
Kedvezmények az étkezésre: 50 %-os kedvezmény igényelhető 3 vagy több gyermek
esetén; az önkormányzat általi gyermekvédelmi támogatás esetén; tartós betegség esetén.
Az igazolásokat, határozatot beköltözésre hozni kell!!!
Szeptember hónapra csak azoknak a diákoknak tudjuk megadni a kedvezményt, akik
beköltözésnél leadják az igazolásokat és/vagy határozatokat , visszamenőleg erre nincs
lehetőség).
Azok a szülők, akik később nyújtják be a kedvezményre jogosító határozatokat, csak
október 1-től jogosultak igénybe venni az étkezési kedvezményt.

▪

A Hedvig Királynő Alapítványra félévente 10000 Ft –ot kérünk befizetni
a következő számlaszámra: 11600006-00000000-03777101 (a diák nevét a
közleménybe kérjük beírni). (Aki esetleg nem tud utalni, az kérhet a beköltözéskor
csekket.)

-

A felsőbb éves kollégisták beköltözése 2021. augusztus 31- én (kedden) du. 14 órától folyamatosan
történik, lehetőleg 19 óráig.

-

A 9. évfolyamos diákoknak a beköltözés 2021. 08. 31- én (kedden) 13:00-15:00 –ig.
Aki bármilyen okból nem tud időben beköltözni, legyen szíves jelezni a fenti telefonszámon!
Étkezést csak szeptember 1-től tudunk biztosítani!
A beköltözés napján, 2021. 08. 31-én 15:00-kor (a 9. évfolyamos diákok szüleinek), ill. 16:30kor szülői értekezletet tart a kollégium igazgatónője.

▪

Eger, 2021.08.25.

Szeretettel várunk mindenkit!
Kiss Lászlóné igazgató

