Szent Bazil Görögkatolikus
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
520012
4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27.
Tel.: 06-52-232-003, 06-52-572-082
gorogkat@gmail.com, www.szentbazil.hu

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves Diákunk!
Szeretettel értesítelek, hogy a tanévnyitó Szent Liturgia és ünnepség az iskola aulájában
2022. szeptember 01-én (csütörtökön), de. 08.00 órakor lesz. Első tanítási nap 2022. szeptember
01. (csütörtök).
Öltözet az ünnepi alkalomnak megfelelő legyen: a fiúk részére: sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő.
A lányoknak: sötét szoknya (lehetőleg térd alatti), fehér blúz.
A kollégiumi beköltözés időpontja mindenki számára 2022. augusztus 31-én, /szerda/ 12.00-től16.00 óráig.
Egyéb kollégiummal kapcsolatos tudnivalók: Ágyneműt, plédet mindenki hozzon magával. Ruhát és fehérneműt igény szerint kell hozni. Fürdőköpeny kötelező, fürdőruhát, szabadidőruhát is hozz
magaddal.
Természetesen a törölköző, szappan, fogkefe, fogkrém, zsebkendő, cipőtisztító és egyéb tisztálkodási
eszköz sem maradhat otthon. A fiú és leánykollégium otthonos berendezéséhez szívesen fogadunk
szőnyegeket, virágokat.
Énekeskönyvedet és bibliádat is hozd magaddal. Hitéleti támogatás: 500,Ft./fő/tanév.
Tornafelszerelés a fiúknak és lányoknak: kék tornanadrág, fehér iskolalogós póló, /rövid ujjú póló/
tornacipő, melegítő. Az iskolalogós póló megrendelésére szeptemberben lesz lehetőség.
Az első „kötelező” hazautazás ideje: 2022. szeptember 2 - án pénteken tanítás után.

Étkezési térítési díj: a kollégiumi étkezési napidíj összege 2022. szeptember 01-től 1031,- Ft/nap, a
kedvezményezetteknek 516,- Ft/nap. Szeptember hónapban várhatóan 22 nap x 1031,-Ft= 22.682, Ft, vagy 11.352, -Ft, melynek befizetési határideje minden hónap 10-e.
A menza 516,-Ft/nap, kedvezményezetteknek 258,-Ft/nap.
A menza 2022. szeptember 05-től (hétfőtől) vehető igénybe.
A térítési díjak fizetése előre történik, így az első befizetés szeptember 10.-ig esedékes.
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A kedvezményes étkeztetés igénybevételéhez (9-12. évfolyam) szükség van a kedvezményt igazoló
igazolásra, amit az étkezési díj befizetőnél kell leadni. A kedvezményes étkeztetés miatt kérjük az
alábbi mellékletekből (1-2. melléklet) - a megfelelő nyilatkozatot kitölteni.
Tankönyvátvétel: a kollégisták, a hajdúdorogi és a bejáró diákoknak 2022. szeptember 1-én (csütörtök) a Könyvtárban.
A javítóvizsga időpontja:
2022. augusztus 24-én (szerda) 8.00 óra – Írásbeli vizsga;
2022. augusztus 25-én (csütörtök) 8.00 óra – Szóbeli vizsga.
Kérjük, hogy a bizonyítványát mindenki hozza magával!

Kérjük azokat a szülőket, akik gyermekvédelmi kedvezmény (3 vagy több gyerek), hátrányos (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH),az erről szóló határozat fénymásolatát
hozzák magukkal, hogy az iskolánk pályázhasson a tanulók részére tanulmányi ösztöndíjakra és különböző pályázatokra, illetve a kedvezményes kollégium és étkezési díj igénybevételéhez.

A honlapon megtalálható nyilatkozatokat, az első tanítási napon kérjük hozzátok magatokkal, amelyek a következők:


1. melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez (középiskola)



2. melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez (középiskolai kollégium)



3. melléklet

Szülői nyilatkozat (a kollégista tanuló egészségügyi állapotáról).

Hajdúdorog, 2022. augusztus 12.

Tisztelettel és szeretettel:

Bereczki Károly
megbízott igazgató

