
Tisztelt Szülők! 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a kollégiummal és a beköltözéssel kapcsolatos tudnivalókról: 

1. Fontos tudatosítani a gyermekben, hogy a kollégium nem egyszerűen „szállás”, hanem nevelési-

oktatási intézmény, amelynek életét szabályok teszik rendezetté, kiszámíthatóvá. Szabályainkat 

a Házirend tartalmazza, amely minden kollégista tanulóra kötelező érvényű. 

2. A kollégiumi tagság ingyenes, csak a napi háromszori étkezésért kell térítést fizetni. Az 

étkezéssel kapcsolatos ügyeket Pongó Annamária intézi. Elérhető telefonon a 20/5500431-es 

számon illetve a pongo.annamaria@gek.hu 

3. A lakcímkártyára a beköltözést követően be kell jegyeztetni az ideiglenes lakcímet (a kollégium 

címét). 

4. Gyermeke hozzon magával: jegyzetfüzetet, lakatot, vállfát, (fürdő)papucsot, törölközőt, 

tisztálkodó szereket, ivópoharat, étkezéshez vágódeszkát, zsebkést. (ágyneműt és ágynemű 

huzatot kapnak, ezért kérjük, hogy azt ne hozzanak) 

5. Tapasztalatok alapján javasoljuk, hogy a tanulók az utcai ruhán kívül legyen egy kényelmes, 

praktikus, kollégiumi öltözéke is (szabadidőruha). 

6. A kollégiumban a tanulók rendelkezésére áll egy teakonyha (mikrohullámú sütővel és 

gáztűzhellyel), ahol lehetőség van a központi ellátás kiegészítéseként egyszerűbb ételek, 

melegszendvics elkészítésére, hazulról hozott ételek megmelegítésére. 

7. A tornaszobában egyénileg és a társakkal lehet edzeni (súlyok emelése óvatosságból mindig társ 

jelenlétében). 

8. A ruhák és személyes holmik tárolására egy kisméretű szekrény szolgál, ezért kérjük, hogy csak 

az évszaknak megfelelő ruhát hozzanak magukkal. 

9. Kerékpár tárolására nincs lehetőség, ezért azt ne hozzanak magukkal a tanulók. 

A kollégium címe: Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Informatikai Szakgimnáziuma,   

                                 Szakközépiskolája és Kollégiuma 

                                 9024 Győr, Baross G. út 51. 

                                 Tel.: 96/439-634 

                                 E-mail cím: jedlikkollegiumgyor@gmail.com 

                                                      

Kollégiumunk a Baross híd Nádorváros feljárójától körülbelül 100 méterre található. (Az épület előtt 

parkolási lehetőség sajnos nincs, a parkolás a szomszédos utcában oldható meg.)                               

 

 

                                                      

                                                                                                                                 Varga Zsolt 

                                                                                                                              Kollégiumvezető 

A beköltözés időpontja: 2019.09.01. (vasárnap) 13 órától 

Szülői értekezlet: 15 órakor a 9. évfolyam részére 

Amit kérünk a beköltözéskor kötelezően leadni: 
 -Kérjük, hogy a gyermek írjon bemutatkozó levelet önmagáról és terveiről, hogy könnyebben 
megismerhessük.  (9. évfolyam) 
- Szíveskedjenek rövid jellemzést írni gyermekükről, hasonló okból. (9. évfolyam) 
- Orvosi/szülői igazolást arról, hogy gyermeküknek nincs fertőző betegsége, közösségbe mehet. 
-  Írásbeli rendelkezésüket kérjük arra az esetre, ha gyermeküket sürgős orvosi ellátásban (műtét) 
kellene részesíteni, hogy a kollégiumi nevelőtanár az Önök nevében intézkedhet-e, vagy sem. 
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