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Beiratkozási lap
Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy gyermekem
Név:................................................................................................................................................
Iskola:.............................................................................................................................................
Oktatási azonosító: .......................................................................................................................

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium kollégiumába felvételt nyert a
2020/2021-es tanévre.

1. Általános feltételek




Tudomásul veszem, hogy gyermekem kollégiumi tagsága egy tanévre szól.
Kötelezem magam a kiszabott díjak pontos befizetésére.
Tudomásul veszem, hogy a kollégium nem vállal felelősséget a szekrényből, vagy az asztalról eltűnt
pénzért, használati tárgyakért. Vita esetén elismerem a Kiskunhalasi Bíróság illetékességét.

2. Ellátási díj
A kollégiumi bentlakásért a fenntartó ellátási díjat nem kér. Az ellátási díjjal kapcsolatos egyéb rendelkezést a
Kollégium Házirendje tartalmazza.
A kollégiumi tagság megszüntetésére vonatkozó kérelmeket a Kollégium nevelőtestülete bírálja el, döntése
ellen, 8 napon belül a Kiskunhalasi Református Kollégium Igazgatótanácsánál lehet fellebbezni.
A szülők szociális helyzetüktől, a tanuló tanulmányi eredményétől, valamint a kollégiumban tanúsított
magatartásától függően a kollégiumi tagok anyagi és egyéb kedvezményt kaphatnak. A kedvezmény
kérelmezését az újonnan felvett kollégiumi tagok esetében az első félév befejezése után, legkésőbb február 15ig kell benyújtani, a régi kollégiumi tagok viszont szeptember 15-ig nyújthatják be erre vonatkozó kérelmüket a
kollégium nevelőtestületéhez.
3. Kollégiumi Szabályok
A kollégiumi tagok jogait, kötelességeit valamint a Kollégium egyéb rendelkezéseit a Kollégium házirendje és az
SZMSZ tartalmazzák. A kollégiumban tanúsított magaviseletért, és/vagy a közösségért végzett munkájáért, a
kollégium igazgatója és a nevelőtestület dicséretben vagy jutalomban részesítheti a kollégiumban lakó diákokat,
ugyan ezek a kritériumok vagy a házirend megszegése elmarasztalást vonhat maga után- egészen a kizárásig.

KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
6400-Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
OM: 027956

Telefon: 77 / 421-215
E-mail: szilady@szilady.net
https://szilady.net

Diákotthon beiratkozási lap
Diákotthon dokumentumok
2020 / 2021

4. Fegyelmi eljárás
Tanév közben- akár a kollégiumból való kizárás végeredményű- fegyelmi eljárást indítunk a diák ellen, ha











kábítószert, illetve alkoholt terjeszt vagy fogyaszt,
agresszív, másokat bántalmaz, megaláz, vagy mások egészségét, testi épségét szándékosan vagy
felelőtlenül veszélyezteti,
lop,
dohányzik a kollégium területén,
robbanásveszélyes anyagot, egészségre ártalmas vegyi anyagot, lőszert, fegyvert, szúró/vágó eszközt
behoz,
a tanulói kötelezettségeit megszegi, illetve sorozatosan vét a házirend ellen,
a kollégium vezetőjét, tanárait, vagy dolgozóit megalázza, sértegeti,
munkaerkölcse, viselkedése a közösségre romboló hatású,
a gimnázium és a kollégium céljaival ellenkező szemléletet terjeszt,
indokolatlanul nem rendezi időben tartozását.

5. Étkezés
A kollégium a diákok étkezését a Kiskunhalasi Református Egyházközség Konviktusában szervezi meg. Az étkezés
hétfőn reggelivel indul és pénteken ebéddel zárul. Az étkezést, csak indokolt esetben lehet lemondani a
Pénztárban (77/421-215/120 mellék) vagy emailben (zoldine.erika@szilady.net) jelezve, előző nap 10 óráig.
6. Kártérítés
A kollégiumban a diákok által okozott károkat meg kell téríteniük, szándékos károkozáskor a kártérítés mellé
fegyelmi büntetés jár.
7. Szülői hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a kollégiumi élettel kapcsolatos – gyermekemről készült fényképeket a kollégium
publikációiban, illetve hivatalos dokumentumaiban felhasználhassa.
Kiskunhalas, 2020. szeptember 1.

…………………………………………………………..
tanuló aláírása

…………………………………………………………..
szülő aláírása

Kapja: - 1 példányban a szülő
- 1 példányban a Kollégium
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