ÉRDEMES RÓLUNK TUDNI
MIT KELL TENNED, HA A
SZÉKESSFEHÉRVÁRI JÓZSEF
ATTILA KÖZÉPISKOLAI
KOLLÉGIUMOT VÁLASZTOD?
- A továbbtanulási lapodon tüntesd fel kollégiumi igényedet és írd rá az intézményünk
nevét.

A kollégium elnyerte a
Nemzetközi „SHIIBA-Díjat”

Tulajdonosai vagyunk az „Elkötelezettség a
kiválóságért” díjnak

- Ha az alábbi cédulát visszaküldöd címünkre,
előjegyzésbe veszünk.

FONTOS!

Kiérdemeltük a „Regionális Minőség Díjat”

JAK

Név:

Lakcím:

Telefon:

Tagjai vagyunk az Önfejlesztő Iskolák
Egyesületének, és az Országos Kollégiumi
Szövetségnek
Kollégiumunk
Arany JánoshOZZánK
Tehetséggondozó
AhOGYAn az
ELJUThATSZ
Program alapító intézménye
36-os, 37-es autóbusszal,
de gyalog is csak 7 perc

Választott középiskola:

Buszpályaudvarról:
gyalogosan javasolt (5 perc)
Kollégium
Útvonal a vasútállomástól
a kollégiumig
Útvonal a buszpályaudvartól
a kollégiumig

SZÉKESFEHÉRVÁRI
JÓZSEF ATTILA
KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.
Tel./Fax: (22) 500 827
Honlap: www.jakkoli.hu
E-mail: jakoll@mail.datatrans.hu

Kedves Érdeklődő!
Ha Székesfehérváron szeretnél továbbtanulni és
még nem döntöttél abban, hogy kérsz-e kollégiumi
elhelyezést, olvasd el e néhány sort és mutasd meg
szüleidnek is.
Remélem, tudunk segíteni!

SZÉKESFEHÉRVÁRI JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM
Mivel töltheted nálunk az időt?

Ki lehet nálunk kollégista?
Minden Székesfehérváron tanuló
középiskolás fiú, aki ide kéri a
felvételét.

Először is tanulással, hiszen ezért
jöttél Fehérvárra, de a kötelező
tanulást követően az önművelésre, a
szabadidőd eltöltésére számos
lehetőséget biztosítunk.

Mit biztosít a kollégium?
Kedvező fekvése révén a vasút- és
buszállomás közelségét..
Elhelyezés 3-4 ágyas hidegmelegvizes
szobákban,
teljes
ellátással, saját orvosi rendelővel.

A sportolási lehetőségekről
A 400 fős intézményben professzionális
eszközökkel felszerelt kondicionáló terem,
szauna; az udvaron kézi- és kosárlabdapálya
található.
Lehetőséget biztosítunk az egészséges életmód
gyakorlására.

• Szaktárgyi

körök,
nyelvek tanulása
• Video-fotó

Hogyan segítünk a
tanulásban?
Kollégiumunk középiskolai tanárokból álló
tantestülete állandó kapcsolatot tart az
iskolákkal, osztályfőnökökkel. Figyeljük a
tanulók iskolai előmenetelét, folyamatos
segítséget adunk a napi felkészülésben.

Mit kell ezért fizetni?
A kollégiumi ellátás jellemzően ingyenes, csak
az étkezéshez kell hozzájárulni (kivétel a
„fizetős iskolák” esetében).

A fotószakkörösök egyik panorámaképe:
kilátás a városra a 614-es szobából

• Testépítés

•

Könyvtár

• Számítógépek, internet
• Kollégiumi újság, színjátszó kör
• Továbbá az ezeréves város
széles kultúrpogramja

CÉLUNK AZONOS A
TIÉDDEL!
Az általad választott középiskola sikeres
elvégzése, pozitív emberi tulajdonságaid
bővítése, erősítése.

