Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
Telefon:
(92) 596-445 Fax:  (92) 510-201
e-mail: : varosikoll@varosikoll.hu

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülő!

Örömmel értesítjük Önt arról, hogy gyermeke felvételt nyert a Zalaegerszegi Városi
Középiskolai Kollégiumba a 2020/2021. tanévre.
Tájékoztatjuk, hogy az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (V.29.) határozata rendelkezik
a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról.
A járványügyi helyzet kedvező változása – a határozat 3. pontja alapján – lehetővé teszi azt,
hogy a középiskolai kollégiumba felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője
útján személyesen is beiratkozhat.
Emellett természetesen - a hivatkozott miniszteri rendelet alapján - 2020. június 15-24-ig
lehetőség lesz az elektronikus jelentkezésre is. A kollégium weboldalán www.varosikoll.hu
megtalálható a beiratkozási tájékoztató és letölthető a jelentkezési lap is. Ez utóbbit kérjük
szkennelt formában vagy postai úton eljuttatni címünkre, amennyiben a személyes
beiratkozás lehetőségével nem kíván vagy nem tud élni! Elektronikus jelentkezési lap
visszaküldése esetén kérjük tüntesse fel a lapon, hogy gyermeke - ezen tájékoztató levél
alapján - melyik tagintézményünkbe nyert felvételt.
A kollégiumban elsősorban a személyes beiratkozást szeretnénk megvalósítani.
Ennek eredményes – és a járványügyi helyzet aktuális rendelkezéseit is figyelembe vevő
(fertőtlenítés, biztonságos távolságtartás, maszk használata) – lebonyolítása érdekében az
alábbiakban tájékoztatást adunk Önnek a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégiumba
történő beiratkozás eljárásrendjéről, időpontjáról, ütemezéséről és feltételeiről.
A beiratkozás időpontja:
2020. június 22-23-24. naponta 8.00-17.00-ig a választott középiskola által megjelölt
beiratkozási napon!
A beiratkozás helye:
Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.

A személyes beiratkozás járványügyi feltételeinek megvalósításánál a következőkre hívjuk
fel a figyelmet:





a kollégium épületébe történő belépés a főbejáraton keresztül, nem csoportos
formában történik
a belépést követően a kollégium biztosítja a kézfertőtlenítés lehetőségét
az épületben fontos a biztonságos – legalább 2 m-es - távolság betartása
a beiratkozásra kijelölt terembe való belépéskor, és az ügyintézés ideje alatta (kb. 15
perc) arcmaszk viselésére javasolt

Tisztelt Szülök! Kedves Diákok!
A beiratkozás választott (személyesen vagy postai/elektronikus formában) módjától
függetlenül 2020. június 19-ig kérünk visszajelzést
a varosikoll@varosikoll.hu címre vagy a 0692/596-444 telefonszámra arról, hogy a
beiratkozásnak melyik módját választják!
A visszajelzéshez az alábbi adatokat kérjük:





tanuló neve
oktatási azonosítója
a választott középiskola neve, választott szak neve
a beiratkozás módja (személyes vagy elektronikus)

Köszönjük segítő együttműködésüket!

Zalaegerszeg, 2020.06.09.

Sümegi László s.k.
intézményvezető

