Tisztelt Szülők!

Mit biztosít kollégiumunk?

Mennyit kell mindezért fizetni?

Kollégiumunkról szeretnénk néhány fontos
információt nyújtani:

Elhelyezést a négy kollégiumunk egyikében,
teljes ellátást, állandó pedagógiai felügyeletet.

A kollégiumi ellátás ingyenes, az étkezésért
kell szociális helyzettől függően étkezési térítési díjat fizetni.
Az alábbi középiskolákkal állunk kapcsolatban:

i
Ki lehet nálunk kollégista?
Minden Szolnokon tanuló középiskolás, aki
felvételét kéri. Ezen belül:


akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez lakóhelyükön nincs lehetőségük,



akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket
a szülő nem tudja biztosítani
(2011. évi CXC. tv. a Nemzeti köznevelésről)

Hogyan lehet jelentkezni?
A középiskolai jelentkezési lapon vagy a
www.kollegium-szolnok.edu.hu honlapunkon
elérhető „Jelentkezési lap” elnevezésű link
kitöltésével lehet kérni a kollégiumi elhelyezést.

Részvételi lehetőséget az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Ezzel kapcsolatban keresse további tájékoztató anyagainkat!
Ezen kívül számos olyan lehetőséget nyújtunk
a szabadidőd hasznos eltöltésére, mint például:
- a kollégiumban: felzárkóztatás és tehetséggondozás, nyelvek tanulásának támogatása,
tantárgyi segítségnyújtás, informatikai tudásod továbbfejlesztése, különböző szakkörök munkájában való részvétel, vetélkedők,
rendezvények, közösségi élet, könyvtár,
konditerem, informatikai és sporteszközök,
játékok, stb.
- a városban: kulturális-, művelődési- és
sportolási lehetőségek, uszodalátogatás,
stb.
Miben segítünk gyermeküknek?
Kollégiumunk nevelőtestülete állandó kapcsolatot tart az iskolákkal, osztályfőnökökkel,
illetve Önökkel.
Folyamatos segítséget adunk gyermekük tanulmányaihoz.

Varga Katalin Gimnázium
Verseghy Ferenc Gimnázium
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Szolnoki Széchenyi István Gimnázium
Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf Szolnoki
Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú
Művészeti Iskolája
Szolnoki Szakképzési Centrum
Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző
Iskola
Jendrassik György Gépipari Technikum
Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és
Szakképző Iskola
Pálfy - Vízügyi Technikum
Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola
Kreatív Technikum és Szakképző Iskola
Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

Elérhetőségeink:
5000 Szolnok, Baross Gábor utca 68.
Intézményvezető: Brahmi Ilona
Telefon: 56/512-620, telefax: 56/512-628
E-mail: titkarsag@kollegium-szolnok.edu.hu
Web: www.kollegium-szolnok.edu.hu

Reméljük, tudtunk és tudunk segíteni!

Kedves Nyolcadikos Tanuló!

Fontos!

Ha Szolnokon szeretnél továbbtanulni és még
nem döntötted el, kérsz-e kollégiumi elhelyezést, akkor olvasd el ezt a néhány sort és mutasd meg szüleidnek is!

Továbbtanulási lapodra írd rá, hogy kérsz-e
kollégiumi ellátást! Ha ezt a lapot visszaküldöd címünkre, előjegyzésbe veszünk!

Beszéld meg velük e fontos döntést, és jelentkezz a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégiumba!

Középiskolád mellett válassz minket is!

Miért?

 Kérjük, hogy a kitöltés nyomtatott nagybetűkkel történjen!

*Név:
...........................................................
Lakcím:
..............................................................
...............................................................

Mert a bejárás napi több órát is elvehet az
idődből, és felesleges nehézséget jelent középiskolás éveid alatt.
Mert segítünk, hogy elérd céljaidat, a középiskola sikeres elvégzését, pozitív emberi tulajdonságaid erősítését.

Választott középiskola:

SZOLNOK

...............................................................

VÁROSI

...............................................................

TEHETSÉGGONDOZÓ

……………………………………………..

SZAKKOLLÉGIUM

OM: 040605

