A kollégium közzétételi listája (229/2012. VIII. 28. Kormány Rendelet alapján)
1. A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
•

A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt külön kérelmet – felvételi kérelmi
lap - kell benyújtani.

•

A kollégiumba felvételét kérheti az a tanuló, aki valamelyik szombathelyi
középiskolába felvételt nyert, azonban előnyt élveznek a Szombathelyi Műszaki
Szakképzési Centrumhoz tagintézményeibe felvételt nyert tanulók, valamint a
hagyományosan kollégiumunkat választó iskolák (Művészeti, SZESZI, Hermann)

•

A tanuló ill. a szülő, az iskola útján – iskolai felvételi lapon - vagy közvetlenül a
kollégiumban kérheti felvételét.

•

A felvételről a kollégiumi nevelőtestület javaslata alapján a kollégiumvezető dönt.

•

Kötelezően fel kell venni a kollégiumba azt a tanulót, akinek felvételét a gyámhatóság
kezdeményezte.

•

A kollégiumi felvétel 1 tanévre szól.

•

Ha az adott tanévre több kollégiumi felvételi igény érkezik, mint a férőhelyek száma,
az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azt a tanulót,
- aki a megelőző évben a kollégium diákja volt, tanulmányi munkája, közösségi
tevékenysége, magatartása az elvárásoknak megfelelő volt
- akinek felvételét a családi háttér indokolja
- állandó lakóhelyéről való utazási lehetőségek miatt a naponkénti iskolába járása
nehezen vagy egyáltalán nem megoldható

•

Az externátusi elhelyezés keretében – a lakhatási feltételek kivételével, melyekről a
tanuló maga gondoskodik –, a tanuló jogai és kötelességei azonosak a kollégiumba
felvett tanuló jogaival és kötelességeivel.

•

Az év közbeni átvétel jelentkezés alapján történik.

•

A felvételi kérelmet írásban kell benyújtani a kollégiumban.

•

Év közbeni át- és felvétel esetén mérlegelni kell a tanuló felvételének hatását a
kollégiumi közösségre.

2. Beiratkozás a kollégiumba
•

Kollégiumunkban a beiratkozás a középiskolai beiratkozások napjain van.

•

A kollégiumi beiratkozásról tájékoztatót juttatunk el a jelentkező és felvételt nyert
diákoknak.

•

A kilencedikes és felsőbb évfolyamos új diákok a kollégiumi felvételről szóló
határozatot a kollégiumi beiratkozás alkalmával kapják meg.

•

Azok a diákok, akik előző tanévben kollégiumunk diákjai voltak, a nyári szünetre való
hazautazás előtt kapják meg a felvételi határozatot.

•

A kollégiumi beiratkozáshoz szükséges iratok:
- tanulói OM azonosító kártya
- személyi azonosító igazolvány
- lakcímigazolvány

3. Térítési díjak
•

A kollégiumi ellátás a magyarországi székhellyel rendelkező köznevelési
intézményben tanuló magyar és külön jogszabályban meghatározott állampolgárságú
tanulók számára ingyenes, kivéve az étkezés igénybevételét.

•

Az étkezési térítési díjhoz kapcsolódó normatív támogatásokat kivéve, a kollégium az
étkezési díjfizetéshez kapcsolódó vagy egyéb szociális támogatást csak abban az
esetben tud adni, amennyiben ennek lehetőségét a fenntartó vagy a működtető
biztosítja.

Az étkezési térítési díj megállapítása az alábbi dokumentumok alapján történik:
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Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2017/18. tanévben is a
szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.
Az étkezést 2017.09.04-től biztosítjuk a kollégium diákjainak.
Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség!
Nyilatkozatok, igazolások benyújtási határideje: 2017. július 20.

A szeptember havi díjat 2017. augusztus 31-én kell befizetni 13.00-18.00 óráig a
Berzsenyi Dániel Kollégiumban.
Pótbefizetésre 2017. szeptember 4-én biztosítunk lehetőséget 14.00 és 16.30.között.
Tájékoztatom, hogy 2017. szeptember 1. napján érvényben lévő középiskolai és
kollégiumi étkezési díjak az alábbiak:
reggeli : 240 Ft/adag
NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő ( Ft/adag) :
ebéd: 415 Ft/adag
vacsora : 335 Ft/adag
DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő ( Ft/adag):

ebéd

460 Ft/adag

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi
igazolás másolatát.
Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:
•

készpénzzel: havonta 2 alkalommal a kollégiumban előre közölt időpontokban , ezen kívül
munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig – a Szombathelyi
Köznevelési Gamesz Nádasdy F. u. 4. szám alatti irodájában,

•

átutalással: az UniCredit Bank 10918001-00000129-17550196 számú bankszámlára.
Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló nevét, oktatási azonosító számát,
kollégiumát, és a befizetett hónapot. . Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg
kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu
honlapon a tanulói oktatási azonosító szám alapján tájékoztatást adunk. A számlakészítéssel
egyidőben a térítési díj összegéről e-mailben értesítést kaphatnak. Ehhez szükségünk van az Ön
nevének, e-mail címének, ill. gyermeke nevének, oktatási azonosítójának, intézményének
megadására, melyet megtehet a mellékelt átutalási nyilatkozat pontos kitöltésével vagy küldhet email-t az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre.
Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 15-20-ig esedékes, kivéve a tanév kezdetét
megelőző hónap, ekkor legkésőbb augusztus 25.!!!
Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek
folyamatos étkezése érdekében- betartani szíveskedjék!
Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző tanítási napon 8,30 óráig lehetséges. A lemondást :
-telefonon a 0620/503-5390-es telefonszámon vagy
-személyesen a Szombathely Nádasdy F. u.4.szám alatti GAMESZ irodában vagy a kollégiumi
nevelőtanárnak vagy
-e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen ill. a Szombathelyi Köznevelési Gamesz
honlapján lévő lemondás fülön kell bejelenteni.
Ekkor meg kell adni a gyermek nevét, intézményét ill. a lemondani kívánt napokat.
A lemondást kizárólag az étkezési jegyek leadásával együtt tudjuk elfogadni.
A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés
lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!
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A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az
étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat
nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt
jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.
Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre
befizették a térítési díjat.
Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő)
köteles az alábbiak figyelembe vételével:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után az intézményi térítési
díj 50%-át,
b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
d) gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vétel esetén, utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőtt után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2017 őszétől 100%, illetve 50%-os
kedvezményre lesz jogosult, legkésőbb az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési
díjat szedő dolgozónak a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;
• 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés
b)-d) pontja és a Gyvt 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes
intézményi étkeztetés igénybevételéhez)
• tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleményét;
• nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetén az átmeneti
gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító
intézmény vezetője által aláírt igazolást.
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév elején
benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben
az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok
tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később
jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A Szülő/Gondviselő felelőssége
megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell
megfizetnie.
Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás
történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – az étkezési díjat
szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen jelezni.
Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található.
Köszönöm együttműködését!
Szombathely, 2017. április 13.

Imréné Erényi Katalin sk.
a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója
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NYILATKOZAT
az étkezés térítési díjának átutalással történő befizetéséről

Alulírott …………………………………… ………………………………………..
(lakcím:………………………………………..……………………………………..)
nyilatkozom, hogy a 2017/2018. tanévében az étkezési költségtérítést banki átutalással
fizetem meg.
Az adataim pontos megadásával havonta elektronikus számlát kapok a befizetendő összegről
Kötelezett tölti ki:
Gyermek neve:

……………………………………………………

Oktatási azonosító:

……………………………………………………

Gyermek osztálya:

……………………………………………………

Szülő e-mail címe:

……………………………………………………

Címzett ( szülő ) neve:
Szülő telefonszáma:

……………………………………………………
……………………………………………………

Alulírott kötelezem magam, hogy a banki átutaláskor a megjegyzés, közlemény rovatba a
befizetett hónapot, a gyermek

nevét,

oktatási azonosítóját, kollégiumának nevét

szerepeltetem, illetve több gyermekem étkezési díját külön-külön vevő számlánként
egyenlítem ki.
A megállapított összeget kerekítés nélkül, tárgyhót megelőző hónap 15-20. napja közötti
időszakban utalom át.

Szombathely, 2017. ……………

……………………………………….
számlafizető aláírása
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NYILATKOZAT
a Gyvt. 21.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti térítési díj ellenében igénybe vett étkeztetés valamint
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

1. Alulírott ................................................................... (születési név: .......................................,
születési
hely,
idő
............................,
..........
…...
.....
anyja
neve:
............................................................................)
.............................................................................................................. szám alatti lakos,
mint a
1.1. ........................................................ nevű gyermek (születési hely, idő ...............................,
..... ... .............................. anyja neve: ...........................................................................),
1.2. .................................... ……………nevű gyermek (születési hely, idő ..............................,
..... ... ... …………………anyja neve: .........................................................................),*
1.3. .................................... ……………nevű gyermek (születési hely, idő ............................,
..... ... ... ………………….anyja neve: ........................................................................),*
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi
jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ........ év ...............hónap ….. napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***(1.1-1.3. pontok kitöltése kötelező, családban nevelt összes
gyermeket kérjük felsorolni!)
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
e) utógondozói ellátásban részesül,
f) sajátos nevelési igényű.
2. Az étkeztetés biztosítását
• kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
• a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
• a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
• kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezéseket kérem:
Hétfő
Kedd
Szerda
Reggeli
Reggeli
Reggeli
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Vacsora
Vacsora
Vacsora

Csütörtök
Reggeli
Ebéd
Vacsora

Péntek
Reggeli
Ebéd

3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel:
…………………………………………..............................
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal
hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő
felhasználásához.
5. Az étkezést nem kívánom igénybe venni.

Szülő /Gondviselő elérhetőségei: telefonszám: ………………………………………………………..
E-mail cím:……………………………………………………………..
Dátum: ................................................
………………………………………………………………………………………………………………
az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő,,nevelésbe vett
gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő,intézményvezető,
utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén az ellátást igénylő) aláírása
* A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetők.
** A megfelelő pont jelölendő!
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól
függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél
elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.”
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IGAZOLÁS
az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe
vett gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek,
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi
gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához
I. Az ingyenes bölcsődei gondozás igénybevételéhez
1. Igazolom, hogy ............................................................................ (gyermek neve),
......................... (születési helye), ........... év ................ hó ....... nap (születési ideje),
............................................................................................................... (anyja neve),
................................................................................................ (az átmeneti gondozást nyújtó gyermekjóléti szolgáltató vagy az ideiglenes
hatályú elhelyezést, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatóság neve, székhelye),
............................................................................................................ számú megállapodása vagy gyámhatósági határozata alapján
a) átmeneti gondozásban részesülő gyermek,
b) ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek,
c) nevelésbe vett gyermek.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
2. Az átmeneti gondozásban lévő gyermek ellátásának helyszíne, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek gyámhatósági
határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
[helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb
(működtető) intézmény neve, címe]

II. Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1. Igazolom, hogy ................................................................ (gyermek, fiatal felnőtt neve),
............................... (születési helye), ........... év .................... hó ....... nap (születési ideje),
......................................................................................................................... (anyja neve),
........................................................................................... (gyámhatóság neve, székhelye),
...................................................................................................... számú határozata alapján
a) nevelésbe vett gyermek,
b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
2. A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának
helyszíne:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
[nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe]
Kelt ................................., ............ év ................................ hó ........... nap
P. H.
...............................................................................
az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti
szolgáltató vezetője, a gondozási helyet
biztosító intézmény vezetője
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4. A kollégium nyitva tartása
•

A kollégium a tanulókat a tanév első napját megelőző naptól (2017. 08. 31.) a tanév
végi vizsgák, nyári gyakorlatok utolsó napjáig (2018. 07. 13) fogadja.

•

A kollégium nyitva tart – a szünetek kivételével – a tanév szorgalmi ideje alatt, az
iskolák szakmai munkájával összefüggő feladatellátáshoz és pedagógiai programjaik
megvalósításához igazodva. A kollégiumban a nyitvatartási idő alatt folyamatos
pedagógiai

felügyeletet

biztosítunk

06-22

óra

között.

Főügyeletes

tanárok

gondoskodnak a tanulók felügyeletéről, illetve beosztásuk szerint 22–06 óra között
éjszakai ügyeletet adnak.
•

A kollégiumi heti nyitva tartása
Beérkezés: vasárnap 17. 00-tól
Hazautazás: péntek 16. 00-ig

•

A kollégium heti rendje ettől eltérhet: ha a tanuló hazautazása bármilyen esemény
miatt akadályoztatva van, ill. az iskola olyan programot szervez, ami a hazautazást
nem teszi lehetővé. A változtatásokat a kollégium vezetője, a tagintézmény-vezetővel
történt egyeztetés után rendelheti el.

8

5. A tanév helyi rendje

Hónap
Szeptember

Események

Felelős

- kollégiumi tanévnyitó megbeszélés

kollvez, tanárok

- kollégisták fogadása, elhelyezése, szülői értekezlet

kollvez, tanárok

- új tanulók beilleszkedésének segítése /szűkebb és
tágabb környezet megismerése, városnézés, szokások/

tanárok

- kimenőlapok kitöltése

tanárok

- kollégiumi DÖK megválasztása

Császár Róbert,
kollvez

- alapdokumentumok, névsorok elkészítése

kollvez, tanárok

- ételrendelések ellenőrzése, korrekciók elvégzése

tanárok

- szülői nyilatkozatok, igazolások leadása

tanárok

- kollégiumi törzskönyv kitöltése

tanárok, koll. titkár

- tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás a diákoknak

tanárok

- csoportvezetői munkatervek elkészítése, leadása

tanárok

- kollégiumi foglalkozások /csoport, felzárkóztató,
tehetséggondozó, szakkörök, diákkörök/ beindítása

kollvez, tanárok

- házi focibajnokság beindítása

kollvez, tanárok

- konditerem használata a kialakított rendnek
megfelelően

kollvez, tanárok

- informatika terem használata a kialakított rend szerint

Bende Imre

- az Olvasás Napja: könyvtár bemutatása, használatba
vétele az új kollégistáknak
- iskolai szülői értekezletekkel egy időben megbeszélés
a szülőkkel

Horváth Magdolna
tanárok

- Európai nyelvek ünnepe – vetélkedő a könyvtárban

Horváth Magdolna

- Események megjelenítése a földszinti faliújságon

Karcsics László
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Hónap
Október

Események
- iskolák látogatása, kapcsolatfelvétel az
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal
- iskolai nyílt napok figyelemmel kísérése, részvételek
megszervezése

tanárok
kollvez, tanárok

- szakkörök, diákkörök működtetése

tanárok

- megemlékezés az Aradi Vértanúkra csoport szinten

tanárok

- házi kispályás focibajnokság befejezése

kollvez, tanárok

- statisztika elkészítése

kollvez, koll.titkár

- október 23. megemlékezés csoport szintem

tanárok

- tartózkodási hely létesítése az új kollégistáknak

tanárok, koll.titkár

- zenei világnap

November

Felelős

- bűnmegelőzési foglalkozás
- teremfoci bajnokság megszervezése, elindítása
- öreg kollégisták találkozója
- dohányzás elleni világnap
- őszi nagytakarítás a kollégium körül és a belső
udvarban
- bűnmegelőzési foglalkozás
- a magyar tudomány napja

Takóné Papp
Györgyi, faliújság:
Karcsics László
Hadászné Heiner
Renáta r.fhdgy.
kollvez, tanárok
Bende Imre, Fisli
Beáta
Horváth Magdolna,
faliújság: Karcsics
László
férfi tanárok
Hadászné Heiner
Renáta r.fhdgy.
Vári Szalai Klára,
faliújság: Karcsics
László
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Hónap
December

Január

Események

Felelős

- mikulás est, elsőévesek bemutatkozása

KDÖ, tanárok

- kollégiumi jelvények átadása a 9. évf. tanulóknak

kollvez, tanárok

- szülők értesítése a tanulók tanulmányi eredményeiről

tanárok

- kollégiumi karácsonyi műsor, fenyőfaállítás

Takóné Papp
Györgyi, Vári
Szalai Klára

- Szombathely adventi fényei, látogatás a Fő téren

tanárok

- Adventi kirándulás Ausztriában

Fisli Beáta, Horváth
Magdolna

- karácsonyi ünnepi vacsora

kollvez, tanárok

- teremfoci bajnokság befejezése

kollvez, tanárok

- asztalitenisz bajnokság szervezése, elindítása

Császár Róbert

- póker, sudoku bajnokság szervezése, elindítása

Csajkás Sándor

- Magyar Kultúra Napja

Vári Szalai Klára,
Horváth Magdolna

- első félév értékelése

kollvez, tanárok

- kollégiumi gyűlés /diák közgyűlés/

kollvez, KDÖ

- holokauszt emléknap

tanárok + Horváth
Magdolna

- doni katasztrófa /megemlékezés/

Horváth Magdolna,
Csonka Ferenc

- asztalitenisz bajnokság befejezése

Császár Róbert
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Hónap
Február

Események
- megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

tanárok+Horváth
Magdolna

- felkészülés és részvétel a „Legügyesebb Kollégista”
vetélkedőn

kollvez, tanárok

- javaslatok és döntés „Kiváló Kollégista” címre és
jutalmazásra

kollvez, Bende
Imre, Fisli Beáta
kollvez, tanárok,
KDÖ

- Valentin Nap

KDÖ, tanárok

- felkészülés a Berzsenyi Napra

Március
- 24. Berzsenyi Nap – 42 éves a kollégium
- Nőnap

Április

Felelős

kollvez, Bende
Imre, Fisli Beáta,
KDÖ
KDÖ, Faliújság:
Karcsics László

- Horváth Gergely emlékverseny /Hollán kollégium/

kollvez

- megemlékezés a 48-as forradalom és szabadságharcról

Karcsics László,
Horváth Magdolna

- a víz világnapja

Horváth Magdolna

- tavaszi nagytakarítás a kollégium körül és a belső
udvarban

férfi tanárok

Bende Imre,
Karcsics László
Vári Szalai Klára,
- költészet napja – vers felolvasás a könyvtárban
Horváth Magdolna
Vári Szalai Klára,
- Németh Pál kollégium szavaló versenyén való részvétel
Csonka Ferenc
- Szimfonikus zenekari gála és a képzőművészeti tagozat Takóné Papp
kiállítása
Györgyi, Karcsics
László
- tablókészítés a kiváló kollégistákról

- következő tanév beiskolázási feladatai
- diáknap
- végzős tanulók ünnepi búcsúztatója, jutalmazása
- Berzsenyi Kupa megyei labdarúgó torna

kollvez,
Császár Róbert,
KDÖ
kollvez, tanárok,
KDÖ
kollvez, Fisli
Beáta
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Május

- „Hétpróbás kollégista” vetélkedőn való részvétel

kollvez, Fisli
Beáta

- megyei közlekedésbiztonsági vetélkedőn való részvétel

Csajkás Sándor

- kollégiumi felvételi kérelmek megújítása

kollvez, tanárok

- kollégiumi közgyűlés

kollvez, tanárok,
KDÖ

- hálók, közös helyiségek átnézése, rendbetétele

kollvez, tanárok

- kollégiumi kirándulás
- Anyák napja
Június

Fisli Beáta,
Horváth Magdolna
Tanárok, faliújság:
Karcsics László

- a 9. évfolyamos és OKJ tanulók beiratkozása

kollvez

- nemzeti összetartozás napja

Horváth Magdolna

- tanév értékelése

kollvez, mkv,
tanárok, könyvtár

- nyári szakmai gyakorlat ideje alatt ügyelet szervezése

kollvez, tanárok

- tanévzáró értekezlet

kollvez
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6. A kollégium pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképzettsége

Név

1

2

3

Grasl Ottó

Karcsics László

Csonka Ferenc

Legmagasabb
iskolai végzettség

Szakképzettség típusa

egyetem

Testnevelés szakos középiskolai
tanár, közoktatási vezető –
pedagógus szakvizsga

egyetem

Történelem szakos középiskolai
tanár, rajz szakos általános iskolai
tanár

egyetem

Történelem, magyar nyelv- és
irodalom szakos általános iskolai
tanár, filozófia szakos oktató

3

Császár Róbert

egyetem

5

Csajkás Sándor

egyetem

6

Bende Imre

egyetem

7

Fisli Beáta

egyetem

8

Takóné Papp Györgyi

főiskola

9

Takácsné Vári Szalai Klára

egyetem

10

Horváth Magdolna

egyetem

Számítástechnika szakos általános
iskolai tanár, alkalmazott nyelvészet
MA, mentor pedagógus – pedagógus
szakvizsga
Technika szakos középiskolai tanár,
matematika szakos általános iskolai
tanár
Informatika szakos középiskolai
tanár, matematika-fizika szakos
általános iskolai tanár, közoktatási
vezető – pedagógus szakvizsga,
mestertanár, szaktanácsadó (koll.)
Történelem – művelődésszervező
általános iskolai tanár,
turizmusszervező tanár, mentor
pedagógus – pedagógus szakvizsga
Ének – zene, népművelés szakos
általános iskolai tanár
Magyar nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, magyar nyelv és
irodalom – orosz szakos általános
iskolai tanár
Német szakos középiskolai tanár,
történelem, könyvtár szakos
általános iskolai tanár, mentor
pedagógus – pedagógus szakvizsga
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7. Szabadidős foglalkozások köre
Asztalitenisz

diákkör

Császár Róbert

Darts

diákkör

Császár Róbert

Életvitel

diákkör

Takóné Papp Györgyi

korr.

Takóné Papp Györgyi

Ének-zene
Ész-játék

diákkör

Csajkás Sándor

Ifjúsági Film klub

szakkör

Császár Róbert

Informatika
Konditermi foglalkozás

korr./teh.gond Bende Imre
diákkör

Könyvtár

Grasl Ottó
Horváth Magdolna

Magyar nyelv- irodalom

korr./teh.gond Csonka Ferenc

Magyar nyelv- irodalom

korr./teh.gond Takácsné Vári Szalai Klára

Matematika

korr./teh.gond Csajkás Sándor

Matematika

korr./teh.gond Bende Imre

Művészettörténet

teh.gond.

Karcsics László

Rajz – vizuális

szakkör

Karcsics László

Sport

diákkör

Grasl Ottó

Stúdió

diákkör

Csajkás Sándor

Számítástechnika

szakkör

Bende Imre

Személyiségfejlesztő játékok

szakkör

Császár Róbert

Történelem

korr./teh.gond Karcsics László

Történelem

korr./teh.gond Fisli Beáta

Történelem

korr./teh.gond Csonka Ferenc

Turisztikai

diákkör

Fisli Beáta

Ünnepek, megemlékezések

diákkör

Takácsné Vári Szalai Klára

Zenei

szakkör

Takóné Papp Györgyi
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8. Kollégiumi csoportok száma, az egyes csoportokban a tanulók száma

A kollégium tanulói létszáma 2017. 10. 02.
Csoport száma, tanár

Létszám

Fiú

1 Csajkás Sándor

29

29

2 Karcsics László

28

28

3 Csonka Ferenc

28

28

4 Császár Róbert

31

31

5 Takácsné Vári Szalai Klára

26

26

6 Takóné Papp Györgyi

30

30

7 Bende Imre

23

23

8 Fisli Beáta

28

28

Mindösszesen:

223

116

Lány

107
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