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KOLLÉGIUMI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2022/2023-as tanévkezdésről 

 

Az elsős kollégista tanulók augusztus 31-én (szerdán) 10:00-15:30 óráig foglalják el, a felsőbb 

éves kollégisták 10:00-18:00 óráig foglalhatják el helyüket a Zrínyi úti kollégiumban.  

Ezen a napon a 9. osztályos kollégistáknak és szüleiknek 16 órakor szülői értekezletet tartunk. 

 

A kollégista tanulók a következő használati tárgyat hozzák magukkal: pléd az ágy letakarásához 

 

A kollégiumban a tanulók mobiltelefonjukat maguknál tarthatják, az előírások szerint használhatják, 

viszont annak elvesztéséért a kollégium felelősséget nem vállal. A tanulók a kollégiumba nem 

hozhatnak be engedély nélkül semmilyen elektromos tárgyat, különösen TV-t, hűtőszekrényt, 

kivéve hajszárító. A kollégium csak a nevelőtanároknak megőrzésre átadott pénzért, ékszerért vállal 

felelősséget. 

Kollégistáink – az iskola által előre meghatározott hétvégi itt maradásokat kivéve – minden hét 

végén hazautazhatnak. Hazautazás napján a kollégium 14 óra 30 percig van nyitva. 

Ha gyermekük otthonról nem tud a meghatározott időre visszaérkezni, kérjük, 24 órán belül 

értesítsék a kollégiumi nevelőtanárt. Kollégiumba visszaérkezés 17 órától 19 óra 30 percig 

lehetséges. Ha gyermekük otthonról nem tud a meghatározott időre visszaérkezni, kérjük, minden 

esetben értesítsék a kollégiumi nevelőtanárt. 

A rendszeresen szedett gyógyszereit, valamint láz-és fájdalomcsillapítót a tanulók hozzanak 

magukkal. A kollégiumban nem tudunk gyógyszert biztosítani a tanulóknak! 

A beköltözés napján 1000 Ft-ot letétbe kell helyezni a szekrénykulcs esetleges pótlására. Fel nem 

használás esetén a tanuló a tanév végén ezt az összeget visszakapja. 

Gyermekük kollégiumi étkezési térítési díját utólag fizeti, a számla átvételétől számítva 10 napig 

fizetheti be készpénzzel az iskola pénztárába, vagy átutalással az iskola számlaszámára. 

Kérjük, hogy a kiállított számlán szereplő pontos összeget utalják át (a közlemény rovatban a tanuló 

nevének feltüntetésével), vagy fizessék be az iskola pénztárába.  

Hiányzás esetén az étkezést az alábbi telefonon (94/562-117), vagy e-mailben: 

(penztar@kegisz.hu) mondhatják le előző nap 9 óráig. Lemondás esetén a bejelentést követő naptól 

vonjuk le az adott összeget a következő havi térítési díjból. 

 

Kollégiumunk:   9730 Kőszeg, Zrínyi u. 2.    : 06/20-311-3071 

 

Kérjük és köszönjük együttműködésüket! 

mailto:teki@kegisz.hu

