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1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint
externátusi elhelyezését. A kollégiumba minden köznevelési intézménnyel tanulói
jogviszonyt létesítő tanuló (kiskorú esetén a szülő vagy gyám) kérheti a felvételét.
A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés az Nkt. 53. § (3) bekezdésben
meghatározott esetben a tanulói jogviszony fennállásáig, egyébként egy tanévre szól.
A
kollégiumi
felvételi
kérelem
az
alábbi
linken
érhető
el:
http://ibela.sulinet.hu/kollegium/wp-content/uploads/2018/10/felv%C3%A9telik%C3%A9relem-I-B%C3%A9la-Koll%C3%A9giuma.pdf
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok
száma:
A beiratkozás szorgalmi időben folyamatos. A fenntartó által a kollégiumban
engedélyezett tanulólétszáma 180 fő, jelenleg öt kollégiumi csoporttal működünk a
tanulólétszámnak megfelelően.
3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke,
kedvezményei
A térítési díj (étkezés) mértékét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
határozza meg. A jogosultságok igazolásával egyéni elbírálás alapján kerül
megállapításra, hogy ki jogosult kedvezményre (pl. 50%-osra jogosít a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, illetve ha legalább három gyermeket nevel a család,
továbbá az otthont nyújtó ellátási formában részesülő tanulók számáéra 100%-os
támogatást nyújt az állam). Az intézmény épületében található étteremben lehet a
napi menüt elfogyasztani.
Az igényléseket beiratkozáskor/beköltözéskor adhatják le a tanulók.
A menzai térítési díjat minden hónap utolsó hetében közzétett napokon kell befizetni
a következő hónapra vonatkozóan.
Az étkezést minden nap 10 óráig lehet lemondani, a lemondás a bejelentést követő
naptól él. A befizetett menzai térítési díjat lemondás esetén a következő hónapban
írják jóvá. Amennyiben ez nem lehetséges, a díjat visszafizetik.
Az étkezésen túl egyéb díjfizetési kötelezettséget az intézmény nem ír elő
szabályzataiban.
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4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az
Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem
tett.
5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett
jelentősebb rendezvények, események időpontja:
Szorgalmi időben a kollégium vasárnap 14 órától péntek 17 óráig folyamatosan tart
nyitva. Tanuló a kollégiumban hétvégén és a szorgalmi időszakon túl csak
kollégiumvezetői/igazgatói engedéllyel, előre egyeztetett, oktatási intézmény által
szervezett rendezvény, gyakorlat miatt tartózkodhat.
A kollégium a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti
rendet tanévenként az igazgató határozza meg.
A tanév helyi rendje a kollégiumban
6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:
Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.

7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi
linkeken érhető el:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Pedagógiai Program
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8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Betöltött munkakör
kollégiumvezető

Iskolai végzettség
egyetem

kollégiumi
nevelőtanár
kollégiumi
nevelőtanár
kollégiumi
nevelőtanár

egyetem

kollégiumi
nevelőtanár
kollégiumi
nevelőtanár
kollégiumi
nevelőtanár

egyetem

kollégiumi
nevelőtanár

főiskola

egyetem
egyetem

egyetem
egyetem

Szakképzettség
okleveles magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár, okleveles
etikatanár (erkölcstantanár)
okleveles angol nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár
történelem szakos általános iskolai
tanár, földrajz szakos középiskolai tanár
pedagógiai szakos előadó, matematika –
műszaki ismeretek és gyakorlatok
szakos általános iskolai tanár
történelem szakos tanár és könyvtáros,
okleveles informatikus könyvtáros
filozófia szakos bölcsész és tanár,
etikatanár (erkölcstantanár)
pedagógia szakos előadó, ének-zene –
népművelés szakos általános iskolai
tanár, közoktatási vezető
ruhaipari szakoktató

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
A feladatkört
Feladatkör
Iskolai végzettség
Szakképzettség
betöltők száma
Kollégiumi titkár 1 fő
főiskola
művelődésszervező
9. A szabadidős foglalkozások köre:
Szakkörök:
karaoke
kézműves
labdarúgás
társastánc
Hon- és népismeret szakkör
Zene szakkör
Fotózás, újságírás
Tehetséggondozás
angol nyelv heti 1 óra

heti 2 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
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Felzárkóztatás
angol nyelv
történelem, földrajz
Egyéb:
DÖK-foglalkozás
filmklub

heti 3 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
heti 2 óra

10. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
A nemzetei köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 52. § (1) alapján „A tanuló az iskola
útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi
elhelyezését". Kollégiumunkban van mód az externátusi ellátás lehetőségét kérni.
11. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:
kollégiumi csoport
1. csoport
2. csoport
3. csoport
4. csoport
5. csoport

Létszám (számított létszám)
22 (23)
28 (31)
24 (24)
19 (19)
20 (20)
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