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FELVÉTELI ÉRTESÍTÉS – Régi kollégistáknak 

Kedves Diákunk! 
Örömmel értesítelek, hogy a 2021-2022-es tanévre felvételt nyertél a Székesfehérvári JAKK Nemes Nagy 

Ágnes Kollégiumába. 

A kollégiumi tanév megkezdéséhez néhány tanácsot, útbaigazítást adunk az alábbiak szerint. 

2021. augusztus 31-én (kedd) 14.00-18.00 óráig kell beiratkoznod és elfoglalnod helyedet a kollégiumban. 

Amennyiben a jelzett időpontig a kollégiumi helyedet nem foglalod el (nem történik meg a beiratkozás), azt 

fenntartani nem áll módunkban. Kivételt képez az az eset, ha az adott iskola tanévkezdése nem 2021. 

szeptember 1-én, hanem későbbi időpontban lesz. Ebben az esetben írásos visszajelzést kérünk!! arról, hogy 

mikortól veszed igénybe a kollégiumi szolgáltatást. Ennek a levélnek 2021. augusztus 24-ig kell megérkeznie 

és az ott jelzettek függvényében fenntartjuk a férőhelyet. 

Megérkezéskor a leendő közösségvezető tanárnőnél kell jelentkezni. 

Beíratáshoz a szülő (gyám) jelenléte, illetve aláírása szükséges (kivétel a 18 év feletti tanulók). 

Kedves Diákunk! Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

2021. augusztus 31-én (kedd) étkezést nem biztosítunk. 

Beköltözéskor a közösségvezető tanárnak leadandó: 

  - iskolalátogatási igazolás 

 -2 db 4x4-es fénykép 

 -2.000,- Ft/tanév (hozzájárulás, adomány a diákönkormányzat költségvetéséhez, kulturális 

programok rendezése, díjazása, tanulók jutalmazása) 

Egyéb tennivalók: 

 A tanuló részére a kollégium biztosít ágyneműt, saját ágynemű használata esetén a szülőnek 

gondoskodnia kell az ágynemű rendszeres, 3 hetente történő cseréjéről.  

 Amennyiben a tanuló értékesebb tárgyakat (pl. ékszer, laptop, stb.) kíván magával hozni, ezekért az 

anyagi felelősséget nem tudjuk vállalni. A tanuló személyes dolgait a zárható szekrényében tartja. 

 15.00-18.00 óráig: Étkezési díj befizetése 

                                     DÖK-nek: 2.000,- Ft/tanév (hozzájárulás, adomány a diákönkormányzat 

költségvetéséhez, kulturális programok rendezése, díjazása, tanulók jutalmazása). 

Az étkezésen kívül a kollégiumi szolgáltatás ingyenes azon tanulóknak, akik az iskolai alapszolgáltatásokat is 

díjmentesen veszik igénybe (ha az iskolában tandíjat illetve térítési díjat kell fizetni, akkor a kollégiumért 

is térítési díjat számít fel a Székesfehérvári Tankerületi Központ).  

Ha a tanuló kollégiumi térítési díjra kötelezett, akkor a beiratkozáskor be kell mutatnia az „előzetes 

kollégiumi térítési díj” befizetéséről szóló igazolást (sárga csekk feladóvevénye, átutalás esetén banki 

bizonylat). A 2021-2022-es „előzetes kollégiumi térítési díj” befizetéséhez jelen levelünkhöz mellékeltük a 

„sárga csekket”(átutalás esetén a bankszámlaszám:10029008-00336846-00000000). Bármelyik befizetés 

esetén kérjük, olvassák el figyelmesen honlapunkon az erre vonatkozó tájékoztatót.  

A térítési díj vonatkozásában a beiratkozást követően egyéni írásbeli kérésre díjkedvezmény jogosultságot 

vizsgálunk, mely a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem mértéke alapján kerül megállapításra a 

rendelkezésünkre álló igazolások alapján. 

Kérjük Önöket, hogy facebook oldalunkon kísérjék figyelemmel a beköltözéssel kapcsolatos 

információkat! 

A további jó együttműködés reményében üdvözlettel: 

Székesfehérvár, 2021. július 14.                                                   Nyikusné Tatai Szilvia  

                                                                                                     tagintézmény-vezető                              


