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Kedves Diákunk!

Szeretettel értesítelek, hogy a tanévnyitó Szent Liturgia és ünnepség az iskola
aulájában 2018. szeptember 02-án (vasárnap), du. 17.00 órakor lesz, melyre szeretettel
hívjuk és várjuk a kedves szülőket is. Első tanítási nap 2018. szeptember 03. (hétfő).
Öltözet az ünnepi alkalomnak megfelelő legyen: a fiúk részére: sötét nadrág, fehér ing,
nyakkendő. A lányoknak: sötét szoknya (lehetőleg térd alatti), fehér blúz. Iskolai egyenruha a
kilencedikeseknek várhatóan karácsony környékén lesz kész, méretet az iskolában vesznek, az
egyenruha ára a fiúknak 6.800,-Ft, lányoknak 6.500,-Ft, amit az őszi hónapokban kell
kifizetni. Akinek már van egyenruhája (végzett diákoktól), annak nem kell újat csináltatnia.
Intézményünk Zarándoklatot szervez Máriapócsra: 2018. szeptember 07-én. Fontos
megemlíteni: Szülői hozzájárulások szükségesek a zarándoklaton való részvételhez - 1.
melléklet - amelyet mindenki hozzon magával.
A kollégiumi beköltözés időpontja mindenki számára 2018. szeptember 02-án,
/vasárnap/ 12.00-től-16.00 óráig.
A hagyományok szerint tanévkezdő tájékoztató szülői értekezletet tartunk
minden (hajdúdorogi és kollégista) 9. évfolyamos tanulónak és szüleiknek 2018.
szeptember 02-án, vasárnap 16.00 órától a kápolnában.
A tanévnyitó után a 9. évfolyamosoknak osztályszülői értekezletet tartanak az
osztályfőnökök.
Szintén a tanévnyitó liturgia után a 12. évfolyamnak a szalagtűzővel kapcsolatos szülői
értekezlet lesz, melyen a szülők és diákok megjelenésére is feltétlenül számítunk!
Egyéb kollégiummal kapcsolatos tudnivalók: Ágyneműt, plédet mindenki hozzon
magával. Ruhát és fehérneműt igény szerint 2 hétre kell hozni. Fürdőköpeny kötelező,
fürdőruhát, szabadidőruhát is hozz magaddal. A mosást mosófelelős kontrollálja,
mosásonként 300,-Ft mosatási díjat kell fizetni. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával
műanyag mosóhálót, hogy a ruhák könnyen visszakerülhessenek gazdáikhoz.
Természetesen a törölköző, szappan, fogkefe, fogkrém, zsebkendő, cipőtisztító és egyéb
tisztálkodási eszköz sem maradhat otthon. Mindenkinek lehetősége lesz rá, hogy otthonról
hozott tartós élelmiszert az erre a célra rendszeresített szekrénykében tároljon, amihez lakat
szükséges. 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.
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Az első „kötelező” hazautazás ideje: 2018. szeptember 14 - én pénteken tanítás után. Minden
hétvégén hazautazhatnak a diákok, de iskolabusz csak kéthetente a felmerülő igény szerint a
„kötelező” hazautazáskor indul pénteken tanítás után.
Étkezési térítési díj: a kollégiumi étkezési napidíj összege 2018. szeptember 03-tól továbbra
is 890,-Ft/nap, a kedvezményezetteknek 445,-Ft/nap. Szeptember hónapban várhatóan 25 nap
x 890,-Ft= 22.250,-Ft, vagy 11.125,-Ft, melynek befizetési határideje minden hónap 10-e.
A menza 450,-Ft/nap, kedvezményezetteknek 225,-Ft/nap.
A menza a bejárós tanulóknak 2018. szeptember 04-től vehető igénybe.
A térítési díjak fizetése előre történik, így az első befizetés szeptember 10.-ig esedékes.
A kedvezményes étkezés igénybevételéhez (8-12. évfolyam) és a 10-11-12. évfolyamnak a
tankönyvekhez is szükség van a kedvezményt igazoló igazolásra, amit a tankönyvek
átvételénél kell leadni.
A kedvezményes étkeztetés miatt kérjük az alábbi mellékletekből (2-3-4. melléklet) - a
megfelelő nyilatkozatot kitölteni.
Tankönyvátvétel: a kollégistáknak, 2018. szeptember 02-án, (vasárnap) 13.0017.00 óráig a büfével szemben az iskola bejáratánál történik.
Hajdúdorogiaknak és a bejáróknak augusztus 31-én (péntek) 13.00 - 17.00 óráig.
A Kelló megküldi az iskolákba a tankönyvért fizető diákok részére a befizetési csekket,
amit az iskola továbbít a tanulóknak. A befizetési határidő 2018. szeptember 15.
A javítóvizsga időpontja: 2018. augusztus 23-án, (csütörtök) 9.00 óra. Kérjük, hogy a
bizonyítványát mindenki hozza magával!
Kérjük azokat a szülőket, akik 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.
Ha a szülők szeretnék jobban megismerni az iskola mindennapjait, ajánljuk szíves
figyelmükbe a gimnázium internetes honlapját: www.szentbazil.hu és facebook oldalát.
Hajdúdorog, 2018. augusztus 15.
Tisztelettel és szeretettel:

Szilágyi Gábor
intézményvezető atya

