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Tájékoztatás a kollégiumi beköltözésről 
 

 

 

Kedves Szülők! 

 

A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium a felvételt nyert diákjait és szüleit Határozatában 

értesíti, illetve a  legszükségesebb tudnivalókról tájékoztatja, amelyek a következők: 

 

- A kollégiumi tagság egy tanévre szól. 

- Az érvényes házirend és napirend betartása minden tanuló számára kötelező. Károkozás 

esetén mindenki köteles megtéríteni az okozott kárt. Házirendünk teljes szövege 

honlapunkon megtekinthető. 

- A tanulók péntekenként hazautaznak.  

- A kollégiumba való visszaérkezés időpontja vasárnap 17-21 óra között lehetséges, ettől 

eltérő igényt (pl. hétfői visszaérkezést) a szülőnek írásban kell kérnie. 

- Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb ok miatt a szülő által megjelölt időpontban 

nem érkezik meg a kollégiumba, a szülő köteles azt mielőbb jelezni telefonon (96/507-

702; mobil: 20/529 60 79;  20/ 538 76 70) az ügyeletes tanárnak. 

- A tanuló tanári engedély nélkül Győr területét hét közben nem hagyhatja el.  

- Hét közbeni hazautazás nagyon indokolt esetben csak előzetes szülői kérésre lehetséges.  

- Kérjük a Szülőket, hogy beteg gyermeküket ne engedjék vissza a kollégiumba, jobb, ha 

háziorvosuk látja el őket. Nem várt betegségnél Győrben csak egészségügyi kártyával 

fordulhat bárki orvoshoz, ezért fontos, hogy a kártya mindig a tanulónál legyen, és a 

legszükségesebb gyógyszerekkel is rendelkezzen.  

- A kollégiumba nem lehet ágyneműt hozni az ÁNTSZ előírása szerint. Rendszeresen 

cseréljük az ágyhuzatokat. Saját párnát vagy huzatot az hozhat, aki szakorvosi 

igazolással (Pl: allergia, stb.;) rendelkezik. 

- Kollégiumunkban lehetőség van saját pléd használatára. Amennyiben élni szeretnének a 

lehetőséggel, a beköltözéskor hozzák magukkal. 

- Amennyiben a tartós betegségről, RGYVK-ról szóló igazolásokat a beíratáskor nem 

adták le, elküldhetik az intézménynek email-ben.  

- A tanulók naponta 16 óráig, illetve 19 órától 21 óráig hívhatók. 

- Beköltözéskor az új tanuló hozzon magával: l db igazolványképet, tisztálkodási 

felszerelést, evőeszközt, poharat, tányért saját használatra; ünnepi alkalmakra sötét 

szoknyát, fehér blúzt.  

- Az érdeklődő szülőket szívesen fogadjuk: a telefonon vagy e-mail-en történő rendszeres 

kapcsolattartást fontosnak tartjuk a járványügyi helyzetben. 

- Amennyiben a kollégiumi férőhelyre bármilyen okból kifolyólag nem tart igényt, 

kérjük, írásban vagy telefonon szíveskedjék intézményünket mielőbb értesíteni. 

 

Szeretettel várjuk gyermekét a kollégiumunkba. 


