
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 – jelentkezési lapot - 

kell benyújtani.  

 A kollégiumba felvételét kérheti az a tanuló, aki valamelyik szombathelyi 

középiskolába felvételt nyert, azonban előnyt élveznek a Vas Megyei 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.  
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 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.  

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  
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 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.  

 

5. A kollégium pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

 

 

 
Legmagasabb iskolai 

végtettség 
Szakképzettség típusa 

1 egyetem 

Testnevelés szakos középiskolai 

tanár, közoktatási vezető – 

pedagógus szakvizsga 

2 egyetem 

Történelem szakos középiskolai 

tanár, rajz szakos általános iskolai 

tanár 

3 egyetem 

Történelem, magyar nyelv- és 

irodalom szakos általános iskolai 

tanár, filozófia szakos oktató 

4 egyetem 

Számítástechnika szakos általános 

iskolai tanár, alkalmazott nyelvészet 

MA, mentor pedagógus – pedagógus 

szakvizsga 

5 egyetem Szociálpedagógus 

6 egyetem 

Informatika szakos középiskolai 

tanár, matematika-fizika szakos 

általános iskolai tanár, közoktatási 

vezető – pedagógus szakvizsga, 

mestertanár, szaktanácsadó (koll.) 

7 egyetem 

Történelem – művelődésszervező 
általános iskolai tanár, 

turizmusszervező tanár, mentor 

pedagógus – pedagógus szakvizsga 

8 egyetem 

Testnevelés szakos középiskolai 

tanár, közoktatási vezető – 

pedagógus szakvizsga 

9 egyetem 

Magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, magyar nyelv és 

irodalom – orosz szakos általános 

iskolai tanár 

10 egyetem 

Német szakos középiskolai tanár, 

történelem, könyvtár szakos 

általános iskolai tanár, mentor 

pedagógus – pedagógus szakvizsga 
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7. Szabadidős foglalkozások köre 

 

Tanulást segítő egyéni és kiscsoportos foglalkozások 

Komplex művészeti  sz 18:30, cs 18.30 Joó Ágnes 

Informatika k 14:00, Sz 18:30 Bende Imre  

Informatika cs 14:00 Császár Róbert 

Magyar irodalom sz 14.30, cs 14:30 Vári Szalai Klára 

Matematika k 14:45, Sz 14:45 Bende Imre  

Matematika h 14:45, k 18:30 Viszked Csaba 

Német nyelv 
h 17:30, k 16:30, sz 16:30, 

cs18:00 
Horváth Magdolna 

Történelem k 14:30, Sz 14:30, cs 14:30 Csonka Ferenc 

Történelem h 14:00, k 18:30, cs 14:00 Fisli Beáta  

Történelem 
h 14:30, k 18:30, sz 14:00, cs 

14:00 
Karcsics László  

   

Szabadidős foglalkozások 

Az ember társas lény k 19:15 Viszked Csaba 

Informatika sz 19:15 Bende Imre  

Jeles Napok  k 18:30 Vári Szalai Klára 

Konditermi foglalkozás nyitva tartás szerint Grasl Ottó  

Könyvtár nyitva tartás szerint Horváth Magdolna 

Rajz – vizuális  cs 18:30 Karcsics László  

Sport sz 15:00 Grasl Ottó  

Terem sportok cs 18:30 Császár Róbert 

Turisztikai  sz 18:30 Fisli Beáta  

Egészségnevelés sz 19.15 Szabó Rita 

Média sz 18:30 Csonka Ferenc 
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8. Kollégiumi csoportok  

A kollégium tanulói létszáma 2022-2023 tanév (október 1.) 

Csoport száma, tanár Létszám Fiú Lány 

1 Viszked Csaba 23 23   

2 Karcsics László 22 22   

3 Csonka Ferenc 22 22   

4 Császár Róbert 20 20   

5 Takácsné Vári Szalai Klára 25   25 

6 Szabó Rita 27   27 

7 Bende Imre 24   24 

8 Fisli Beáta 27   27 

Mindösszesen: 190 87 103 

 


