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1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
A Köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján a szülőket megilleti a szabad
kollégiumválasztás joga. A kollégiumi felvételt minden tanuló illetve szülő írásban vagy
elektronikus úton kérheti az intézmény vezetőségétől. A kollégiumi jelentkezés a honlapunkon online kitölthető jelentkezési lapon, illetve kinyomtatott és kitöltött jelentkezési lapon lehet, amelyet
személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az intézmény vezetőjének. Tanév közben is fogadjuk a
jelentkezéseket, a felvétel iránti kérelmeket és ha módunkban áll teljesítjük a felvételi
igényt. A kollégiumi tagság megszüntetését az intézmény igazgatójánál a kiskorú tanuló szülője
írásban kérelmezheti.
A kollégiumi tagság egy tanévre szól, meghosszabbítását évente kell írásban kérni. A
kollégiumi jelentkezés elbírálásának szempontjai:
• a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a tanuló helyzete

• az elbírálás további elvei : tanulmányi eredmény, szociális rászorultság, a kollégiumi
szabályzatban megfogalmazott alapkövetelményeknek való megfelelés, igazolatlan hiányzások
száma, kollégiumi életben betöltött szerep.
2. Beiratkozás
A tanév rendjét szabályozó jogszabály figyelembevételével a kollégiumi beiratkozás az iskolai
beiratkozás napján történik.
Az intézmény épületeiben összesen 220 tanuló elhelyezésére van lehetőség.
Kollégiumunkban 9 kollégiumi tanulócsoport működik, átlaglétszámuk 20-25 fő.

3. Térítési díj, tandíj, díjfizetési kötelezettség
Étkeztetést a tanulók igénybe vehetnek, mely szolgáltatásért központilag megállapított díjat
kötelesek fizetni.
A megállapított étkezési díjat/ kollégiumi térítési díjat legkésőbb minden hónap 10-ig pontosan be
kell fizetni.
Térítési díj:
Az alábbi táblázat a középfokú oktatásban, valamint az első, ill. második szakmai képzésben
részesülő tanulóink számára érvényes árakat tartalmazza.

50 %-os díjkedvezmény vehető igénybe az alábbi esetekben:
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után,
o három vagy többgyermekes családoknál,

o tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után.
Az intézményben lehetőség van különböző érzékenységi típusnak megfelelő diétás menü
igénybevételére.
4. Nyitvatartási rend
Felvinci épület vasárnap 16 órától- következő hét péntek 16 óráig
Bakfark épület vasárnap 16 órától- következő hét péntek 16 óráig
Donáti épület nyitva tartása az egész héten folyamatos, portai szolgálat 24 órás.
Az intézmény épületeiben hétfőtől csütörtökig 24 órás munkarendben, péntektől a kijelölt
épületeinkben a hétvégi rend szerint szintén 24 órás munkarendben ügyeletes nevelőtanár teljesít
szolgálatot beosztás alapján.
5. A kollégiumi tanév helyi rendje
Emberi Erőforrások Minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete alapján Beköltözés:
2017. augusztus 31. /csütörtök/ 9.00-15.00 óra a tanulók fogadása
Szünetek rendje a tanévben:
1. Az őszi szünet 2017. október 20-tól 2017. november 03-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. október 27.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november
06. (hétfő).
2. A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. december 22.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 03.
(szerda).
3. A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04.
(szerda).

6.Az intézményben dolgozó pedagógusok

NÉV

Végzettség Végzettség
foka
szintje

Szakképzettségek

Balogh Mária
(igazgatóhelyettes)

felsőfokú

főiskola

Bardóci-Biró Teofil

felsőfokú

egyetem

általános iskolai tanító, idegen nyelvi
szakképesítéssel (tanító, orosz szakkollégiumi
képzés)
történelem szakos középiskolai tanár

Bauernhuber Enikő

felsőfokú

egyetem

okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész

Castiglione László
Istvánné

felsőfokú

főiskola

nevelőtanár, pedagógiatanár

Cservenák Henrietta

felsőfokú

egyetem

Döbörhegyi Ferenc

felsőfokú

egyetem

angol nyelv és irodalom, biológia, testnevelés szakos
tanár
magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus

Ferencsák Gizella

felsőfokú

egyetem

műszaki tanár

Fodor Tamás Zoltán

felsőfokú

egyetem

történelem szakos középiskolai tanár

Gazsóné Radnóthy Éva felsőfokú

főiskola

biológia-kémia szakos tanár

Gloviczky Tamás

felsőfokú

egyetem

testnevelés szakos tanár

Herczeg Eszter

felsőfokú

egyetem

magyar nyelv és irodalom, filmelmélet és
filmtörténeti tanár

Kolozsvári Attila

felsőfokú

főiskola

műszaki tanár

Kovács Katalin

felsőfokú

főiskola

tanító

Pálinkás Melinda

felsőfokú

főiskola

angol szakos nyelvtanár

Pap Sándor

felsőfokú

főiskola

Pénzes Dávid

felsőfokú

egyetem

oligofrén pedagógia, gyógypedagógia,
pszichopedagógia szakos tanár
pedagógia szakos tanár, politológus

Simon Gábor

felsőfokú

egyetem

közgazdász tanár

Singer János (igazgató) felsőfokú

egyetem

oligofrén pedagógia, pedagógia, pszichológia,
közoktatási vezető

Szabó Daniella Katalin felsőfokú

egyetem

angol szakos nyelvtanár

Szabó Kristóf Gergely

felsőfokú

egyetem

közgazdász, hittanár-nevelőtanár

Szász Viktória Anikó

felsőfokú

egyetem

matematika szakos tanár

Szenteczkiné Losonczi felsőfokú
Annamária

főiskola

kommunikáció

Tersánszki Csilla Judit

felsőfokú

főiskola

magyar nyelv és irodalom tanító

Tóth Viktória

felsőfokú

egyetem

grafikus tanár

Vernes Rita

felsőfokú

egyetem

hittanár-nevelőtanár, művelődésszervező

Végváriné Balogh
Anikó

felsőfokú

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár

pedagógiai munkát
segítő munkatársak
Nagy Ilona-Nóra

középfokú

érettségi

társasházkezelő (középfokú OKJ)

Pásztor Julianna
Szöllősi Katalin
Rendszergazda

felsőfokú
középfokú

főiskola
szakiskola

üzemgazdász
felnőtt szakápoló

Patkós Péter János

középfokú

érettségi

számítástechnikai programozó (középfokú OKJ)

7. Rendezvények

1. Minden második szerdán 11 órakor vezetőségi megbeszélés
2. Minden hónap első hetében csütörtökön 14 órakor tantestületi értekezlet
3. Közgyűlés 2017. szeptember és 2018. február
4. Félévzáró tantestületi értekezlet: 2018. február 09.
5. Tanévzáró tantestületi értekezlet: 2018. június 23-24.

Csoportgyűlések heti rendszerességgel
Nevelőtestületi értekezletek 2 heti rendszerességgel

Szakkörök:
Filmklub
Média
Főzni Remek
Háztartási Ismeretek
Operabarátok Köre
Színházi Előadásra Menők Társasága
Rendezvényeink:
-

havonta megjelenő kollégiumi újság (Koleszterin címmel)

-

havi rendszerességgel videós híradó (Kollektív címmel)

-

gólyaavatás

-

bemutatkozó estek (csoportonként, évi egy alkalommal)

-

csoportkirándulások (minden csoportnak évente 3 napos kirándulás)

-

Országos Középiskolai Filmszemle

-

Mikulás ünnepség

-

Mikulás műsor és adományozás rászoruló gyerekek részére

-

Adventi kert

-

testvércsoportok karácsonyi ünnepsége

-

Vetélkedők (kolikvíz, kollégiumok közötti olimpiai )

-

téli ételosztás a rászorulóknak a Széna téren (hetente)

-

farsang

-

Káldor Kupa

-

budapesti kollégiumok közötti versenyek

-

Költészet Napja

-

ballagási ünnepség és díszvacsora

-

külföldi diákcsere utak

-

balatonfűzfői szabadidős és nyelvi táborok

-

tanév végi 3 napos tantestületi értekezlet Balatonfűzfőn

