
Gyakran ismételt kérdések az elmúlt évek nyílt napjai alapján 

1. Milyen költségei vannak a kollégiumi ellátásnak, kell-e kollégiumi díjat fizetni? 

válasz: Kollégiumi díjat nem kell fizetni, tehát nincs. A háromszori étkezés díját kell 

csak kifizetni, ami 870 Ft/nap/fő. Ez naponta háromszori étkezést jelent, amiből az 

ebéd, vacsora meleg ellátást, míg a reggeli „svédasztalos” reggelit jelent tízóraival. A 

pénteki hazautazásnál tanulóink úti csomagot kapnak. Természetesen a törvény általi 

kedvezmények is igénybe vehetők. 

2. Milyen szabályok vonatkoznak a tanulásra? 

válasz: A tanulók hétfőtől csütörtökig heti 13 órában tanulmányi eredménytől függően 

kötelesek részt venni a másnapi tanórákra felkészítő foglalkozásokon, 

korrepetálásokon, szilenciumon, melyek 16.30 órakor kezdődnek. Tanulmányi 

eredménytől függően készülhetnek a szobájukban, vagy nevelőtanári felügyelet mellett 

a szilenciumi termekben. 

3. Milyen szabadidős programokon vehetnek részt a tanulók? 

válasz: A tanév során több alkalommal szervezünk kirándulásokat a környező 

nagyobb települések kiállításaira, múzeumaiba (Gödöllő, Hatvan). Aszódon 

rendszeresen látogatjuk a kulturális és zenei programokat. Délután az iskola által 

szervezett, míg este a kollégiumi nevelőtanárok által tartott szakköri foglalkozásokon 

vehetnek részt tanulóink. Minden este lehetőség van az iskola sportlétesítményeinek 

(tornaterem, „kondi”terem) használatára. 

4. Hogyan lehet valaki kollégista? 

válasz: A sikeres felvételi eljárást követően a beiratkozásnál kell a szükséges 

nyomtatványokat kitölteni, leadni (jelentkezési lap, adatlap stb.) 

5. Laptopot, tabletet be lehet-e hozni a kollégiumba? 

válasz: Igen, a kollégium területén az internet elérés biztosított, így a megfelelő szülői 

nyilatkozat kitöltését követően be lehet hozni és lehet használni. 

6. Van-e lehetőség a kollégiumot délután elhagyni? 

válasz: Igen a délutáni szabadidő alatt a kötelező szilenciumi foglalkozás előtt 16.30 

óráig ki lehet menni a városba. 

7. Mikor kell reggel felkelni, illetve este lefeküdni? 

válasz: A házirendünk szerint reggel 7 órakor van ébresztő, míg a villanyoltás 22 

órakor. 

8. Hétvégén a kollégiumban kell, illetve lehet-e maradni? 

válasz: Kötelező iskolai program miatt az ellátás biztosított, egyéb esetekben a 

kollégium a péntek délutáni zárástól (16 óra) a vasárnapi visszaérkezésig (17 óra) 

zárva tart. 


