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A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, beosztása

1.

Szakképzettség

Végzettség

Beosztás

főiskola

általános és középiskolai kollégiumvezető

egyetem

tanár, bölcsész:
magyar nyelv és irodalom,
általános iskolai tanár:
orosz nyelv
közoktatási

vezető,

pedagógus szakvizsga
2.

főiskola

általános

iskolai

tanár: kollégiumi nevelő

magyar nyelv és irodalom,
orosz nyelv
3.

középiskolai tanár,

egyetem

kollégiumi nevelő

német és orosz nyelv

4.

főiskola

általános és középiskolai kollégiumi nevelő

egyetem

tanár:
orosz nyelv és német nyelv

5.

egyetem

agrár-mérnöktanár

kollégiumi nevelő

6.

egyetem

orientalista

kollégiumi nevelő

A felvételi lehetőség
A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a tanulók, akik a Veres Péter Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari

Szakgimnázium,

Szakközépiskola

és

Kollégium

valamely évfolyamára

beiratkoztak, és tanulmányaikat az iskola lakóhelytől való távolsága miatt nem, vagy csak
nehezen tudnák teljesíteni. A kollégiumi beiratkozás az iskolai beiratkozással egy időben történik.
A kollégiumi tagság egy tanévre szól, ezért az igényt évente meg kell újítani. A „régi kollégista”
szülője vagy gondviselője gyermeke számára (nagykorú tanuló esetében a tanuló) minden év
április 30-ig a kollégiumba nyújthatja be a következő tanévre szóló férőhelyigényét, a 9.

évfolyamos, illetve „új kollégistáknak” pedig az iskolában a beiratkozás időpontjáig kell beadni a
kérelmet.
Tanév közbeni felvételre is van lehetőség szabad kapacitás esetén.
A kollégiumi felvételről legkésőbb június 30-ig írásban küldünk értesítést a szülőnek, illetve a
nagykorú tanulónak.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma, létszáma
A 2018-2019-es tanévben induló csoportok intézményünkben a 2019. október 1-jei statisztikai
adatok alapján:

CSOPORT

LÉTSZÁM

1.

9ACE10AE11BE_fiúk

18

2.

9ACHE10A_lányok

19

3.

10ACD11AC_lányok

18

4.

11F12ABCD13A_fiúk_lányok

19

Térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség
A kollégiumi férőhelyért térítési díjat nem fizetnek a diákok. Kollégiumi térítési díjat a 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 34.§-a alapján köteles fizetni a tanuló. A kollégiumi térítési díj mértéke
megegyezik a szakképzésért fizetett összeggel.
Kollégistáink csak az étkezésért fizetnek térítési díjat.

Étkezési díjak 2018. szeptember 1-től (norma, áfa, térítési díj):
100 %

50 %

Reggeli 148+ 40= 188

Reggeli 74+ 20= 94

Ebéd 336+ 91= 427

Ebéd 168+45 = 213

Vacsora 222+ 60= 282

Vacsora 111+30= 141

100 %-os térítési díj összege:897,- Ft/nap (napi háromszori étkezés)
50 %-os térítési díj összege: 448,- Ft/nap (napi háromszori étkezés)
A kedvezményes étkezési díj megállapítására jogszabály alapján kerül sor. A szülő nyilatkozik
arról, hogy a családban hány eltartott gyermek van: három vagy több eltartott gyermek esetén jár a
kedvezmény, valamint akkor, ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
vagy tartósan beteg. A nyilatkozat mellé csatolni kell a Magyar Államkincstári igazolást vagy az
önkormányzati határozatot, illetve az orvosi igazolást.

A kollégium nyitva tartásának rendje
A kollégium szorgalmi időben vasárnap délután 17.00 órától péntek 15.00 óráig tart nyitva. A
tanévkezdés nálunk az iskolai kezdést megelőző napon, a beköltözéssel indul és a kollégista
tanulók összefüggő nyári szakmai gyakorlatának befejeztével ér véget. Az évközi szünetek ideje
alatt kollégistáink nem tartózkodnak az intézményben. Külön kérésre ebben az időszakban is
megoldott a kollégiumi felügyelet.
A szabadidős foglalkozások köre




















biliárdbajnokság
drámajáték – személyiségfejlesztő foglalkozás
futball-bajnokság
kézimunkaklub
kézműves foglalkozás
korcsolyázáskreatív hobbi
kosárlabda-bajnokság
kutyamenhely látogatása
nasi klub
origami klub
pingpong bajnokság
pókerbajnokság
rajzpályázat
römi bajnokság
sakk bajnokság
sport célú foglalkozás
színházlátogatás
városnéző séta

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Az éves munkatervben határozzuk meg kollégiumi szintű rendezvényeink időpontjait.
Jelentősebb programjaink a 2014/2015-ös tanévben:


szeptember: kollégiumi gyűlés



szeptember: ismerkedési est



december: kollégiumi karácsony



április: a végzős kollégisták búcsúztatása



május: városi kollégiumi ballagás

Dokumentumok
A kollégiumi SZMSZ, a Házirend, a Pedagógiai program olvasható az iskolai
dokumentumokban.

