
Bemutatkozás

 

Kollégiumunk a vasútállomástól, és az autóbusz végállomástól kb. 10 percnyi távolságra. 

található. A kollégium a megye minden területéről fogad gyerekeket, még határon túlról is. 

Tanulóink elhelyezése, mind a leány mind a fiú szinteken, emeletenként 10 db kényelmes, 

mosdóval, internetes kapcsolódási lehetőséggel, beépített szekrénnyel ellátott, négy ágyas 

szobákban történik. A folyosókon női és férfi vizesblokk (tusolók és WC-k), valamint 

elektromos tűzhellyel, mikrohullámú sütővel és hűtőkkel felszerelt konyha található. A 

harmadik emeleten két darab automata mosógép működtethető a délutáni és az esti órákban. 

A mindennapi takarításhoz két darab porszívó áll a diákok rendelkezésére. 

A második és az ötödik emeleten egy-egy saját hűtővel, tévével, tusolóval, WC-vel ellátott 

vendégszoba várja az igényesebb elhelyezésre vágyó vendégeket. Ezeken kívül az ötödik 

emeleten még 5 szobában tudunk vendégeket fogadni, melyek 4 ágyasok, és az itt tartózkodók 

a folyosón található zuhanyzókat, WC-ket, ruhaszárító helyiséget és elektromos tűzhellyel, 

mikrohullámú sütővel ellátott teakonyhát használhatják. 

A tanulók esti szabadidős tevékenységét az ötödik emeleten csocsóval, biliárd- és 

asztalitenisz asztallal, plazmatévével, házimozi rendszerrel felszerelt klubhelyiség szolgálja. 

Az aktív pihenés egyik formája a testedzés, melynek színtere a harmadik emeleten található 

futópaddal, szobabiciklikkel, has padokkal, kondicionáló gépekkel felszerelt kondicionáló 

terem. A második és a negyedik emeleten nagyképernyős televízió szolgálja a diákok 

kulturális igényeit. 



A kollégiumban hagyományos rendezvények is vannak, ilyen pl. a minden év 

szeptemberében megrendezett kollégiumi napok, melynek rendezvényei, játékokkal, 

vetélkedőkkel egybekötve vezetik be az elsős tanulókat a kollégiumi életbe. 

Kollégiumi felvételi eljárás rendje: 

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. 

A kollégiumi felvételhez jelentkezési lapot kell kitölteni. 

Jelentkezési lap kitöltése személyes adatok, illetve a lakóhely adatai értelem szerűen történik. 

Az adatlap a honlapról letölthető. 

Az étkezési térítési díjak: 

Reggeli: 182 Ft. 

Ebéd: 347 Ft. 

Vacsora: 236 Ft. 

Az intézményi térítési díj 50%-át kitevő kedvezményre jogosult tanulók: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

 három- vagy többgyermekes családban élők 

 tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók 

Az intézményi térítési díj 100%-át kitevő kedvezményre jogosult tanulók: 

  a tanuló nevelésbe vételét / utógondozói ellátását rendelte el a gyámhatóság 

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni 

a) 18 éven aluli, 

b) a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 

c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. 

Térítési díj befizetése 

A havi térítési díjat az adott hónap második hetében kell befizetni 14-18 óra között a 

kollégium étkezési felelősénél. 

Lemondás, díjhátralék 

Hiányzó tanulók étkezését a hiányzás időtartamának megjelölésével – 09 
00

 óráig lehet 

lemondani. A térítési díj jóváírása a következő naptól lehetséges.  

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 09 
00

 óráig van lehetőség. 



Foglalkozásaink: 

Csoportfoglalkozás: 

 Tematikus csoport foglakozás 

 Csoportvezetői foglalkozás 

 Egyéni törődést biztosító foglalkozás 

Szabadidős foglalkozások köre: 

 Hadtörténeti ismeretek 

 Kondicionáló torna 

 Labdajátékok, labdarúgás, röplabda 

 Jóga 

 Alakformáló torna 

 Klub szoba 

 Asztalitenisz 

Hagyományaink, ünnepeink: 

 Kollégiumi hét 

 Fészekavató 

 Karácsonyi ünnepség 

 Farsang 

 Nőnap 

 Ballagás 

DŐK: 

Kollégiumunk önálló Diák Önkormányzattal rendelkezik, melynek munkáját DÖK patronáló 

tanár segíti. Diákjaink kulturális, és egyéb szabadidős tevékenységüket a kollégiumi 

diákönkormányzat lelkes tagjai szervezik, rendezik. 

Hazautazás és visszaérkezés rendje: 

A kollégiumot minden pénteken, (iskolai szünetek előtti napokon) 16 
00

 óráig el kell hagyni! 

A Kollégium vasárnaponként 16 órától van nyitva, és este 20 órára mindenkinek be kell 

érkeznie. Ha egy diák alkalmanként vagy állandó jelleggel csak hétfőn jön vissza, ezt a 

gondviselő írásban közölje a nevelőtanárral. Ha ez csak vasárnap derül ki, akkor a gondviselő 

köteles minél hamarabb telefonon értesíteni az ügyeletes nevelőtanárt.



Elérhetőségeink: 

Az intézményünk neve: Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. 

Telefon: +36-70-199-5753 

E-mail: suli@wesselenyi-nyh.sulinet.hu 

Műholdas térkép az iskola helyzetéről. 

GPS-koordináták: 47°56'59.5"N 21°41'49.0"E 
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