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ARANYPART KOLLÉGIUM 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

Minden tanuló jogosult kollégiumi ellátásra, ha középiskolai tanulmányainak folytatásához 

erre szüksége van. 

A kollégiumi felvétel rendje 

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, a tagság a tanév végén automatikusan megszűnik 

ebből adódóan a kollégiumi elhelyezést évente kérni kell. A kollégiumi tagsági viszony 

jognyilatkozatra képes személy által kitöltött jelentkezési lap benyújtásával jöhet létre. A 

kollégiumi felvételről a nevelőtestület meghallgatásával az intézményvezető dönt, melyről a 

szülőt írásban értesíti.  

A kollégiumi felvételi kérelem elutasítása esetén a döntést indoklással határozatba kell 

foglalni. E határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell.  

Elsőfokú határozat ellen 8 napon belül az intézményvezetőhöz írásos felülvizsgálati kérelem 

adható be, aki ezt egy héten belül elbírálja, és döntéséről újabb határozatban értesíti a 

kérelmezőt.  

Az újabb határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül a Fenntartóhoz 

(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerülete 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 

2.) lehet benyújtani a másodfokú határozat közlésére. 

  

Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek azok a középiskolai diákok, akik beadták 

jelentkezési lapjukat a megadott határidőig:  

• előző tanévben kollégiumi jogviszonnyal rendelkező diákok esetében május 30-ig, 

• 9. évfolyamos új diákok esetében az iskolai beiratkozások utolsó napjáig, 

• a tanév ideje alatt a tanuló, az iskola, vagy egyéni (szülői) jelentkezés útján bármikor 

kérheti felvételét a kollégiumba, a tanulónak az iskolai jogviszony fennállását minden esetben 

igazolnia kell. 

A kollégiumi felvétel elbírálásának alapvető szempontjai 

• bejárási lehetőség (elhelyezés hiányában igénybe tudja-e venni az iskolai nevelést és 

oktatást); 

• családi körülmények (a szülői ház milyen lehetőséget biztosít a tanuló részére a 

felkészüléshez); 

• tanulmányi munka; 



• közösségi tevékenység, magatartás; 

• a kollégium rendjének elfogadása. 

 

A Gyámhatóság által kezdeményezett felvételt a kollégium soron kívül teljesíti.  

Állami gondozás alatt álló tanuló felvétele – a törvényes képviselő kezdeményezésére – 

kötelező. 

Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az árva, 

félárva, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók. 

Rangsor kialakítása 

A kollégiumi férőhelyet kérelmező diákok között rangsort alakítunk ki a tanulmányi munka, a 

magatartás, a közösségben végzett tevékenység, a lakóhely távolsága és szociális helyzet 

alapján megállapított pontok figyelembevételével.  

A felvételi eljárás során az iskola kérése alapján bekerült diákok helyét a rangsorban 

módosítani kell. 

A 9. évfolyamos új diákok rangsorának megállapítása 

Azon 9. évfolyamos diákok, akik első évüket kezdik a kollégiumban rangsorolás nélkül 

felvételt nyernek. 

Az előző tanévben kollégiumi jogviszonnyal rendelkező diákok rangsorának megállapítása 

A kollégiumi felvételi kérelmet az előző tanévben kollégiumi jogviszonnyal rendelkező 

diákok esetében a nevelőtestület az alábbi szempontok alapján mérlegeli, és ezek alapján 

javaslatot tesz az intézményvezetőnek:  

• tanulmányi munka, képesség szerinti eredménye (55 pont – 42%)  

• közösségi tevékenység színvonala (20 pont – 15%)  

• előző tanévben tanúsított magatartás (30 pont – 23%)  

• szociális helyzet (10 pont – 8%)  

• bejárási lehetőség (15 pont – 12%) 

A kollégium igazgatója jogosult dönteni a kollégiumba felvett tanulók foglalkozásra történő 

beosztásáról. 

A kollégiumunk a Perczel Mór Gimnázium, Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulóit fogadja. 



 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek azok a középiskolai diákok, akik beadták 

jelentkezési lapjukat a megadott határidőig:  

• az előző tanévben kollégiumi jogviszonnyal rendelkező diákok esetében május 30-ig,  

• 9. évfolyamos új diákok esetében az iskolai beiratkozások utolsó napjáig,  

• a tanév ideje alatt a tanuló, az iskola, vagy egyéni (szülői) jelentkezés útján bármikor kérheti 

felvételét a kollégiumba, a tanulónak az iskolai jogviszony fennállását minden esetben 

igazolnia kell. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:  

A kollégiumi engedélyezett férőhelyek száma 125 fő.  

A kollégiumi csoport létszámok:  

1. csoport: 26 fő  

2. csoport: 28 fő  

3. csoport: 28 fő  

4. csoport: 25 fő 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá 

tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által 

adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:  

A kollégiumi ellátás az étkezés kivételével ingyenes. Az étkezési térítési díj mértékét a 

mindenkor hatályos rendeletekben, jogszabályokban rögzített normáknak megfelelően kell 

meghatározni. Az étkezési térítési díj összegét minden évben a fenntartó határozza meg.  

• A tanulók – napra és napszakra lebontva – étkezést rendelhetnek.  

• Az étkezési térítési díj befizetése – a megrendelésnek és az előző havi korrekciónak 

megfelelően – minden hónap második hetében történik, a tanuló által igényelt étkezésről 

készített számla alapján.  

• A befizetés a kollégium pénztárába készpénzzel történik.  

• A térítési díj összege az étkezési norma 50, vagy 100 %- a (1997. XXXI. törvény 146. 

§-a szerint).  

○ 50 % étkezési térítési díjra jogosult a tanuló, ha a családban 3, vagy ennél több kiskorú 

családtag van. 50 % étkezési térítési díjra jogosult a tanuló – függetlenül a családban lévő 



kiskorú családtagok számától – ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül, melyet az állandó lakhely szerinti önkormányzat által kiadott határozat igazol.  

• Amennyiben a tanuló betegség, vagy egyéb távollét miatt étkezését lemondja (az 

étkezést 36 órával megelőzően), a visszajáró összeget a következő havi étkezésnél korrekció 

címén jóváírja az intézmény.  

• A szülő a kollégiumi felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési 

térítési díj havonkénti megfizetésére. Az étkezési térítési díj befizetése a kollégiumi titkárnál 

történik.  

• Az étkezési térítési díj befizetésének elmulasztása, illetve díjhátralék esetén a 

jogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni. Pótlólagos befizetésre folyamatosan 

lehetőséget adunk.  

Az alapszolgáltatáson felüli szolgáltatásokért térítési díj szedhető, melynek mértékét a 

kimutatott bekerülési költség határoz meg.  

Egyes szabadon választható kollégiumi foglalkozásokkal kapcsolatban fölmerülhetnek olyan 

járulékos költségek, melyek a tanulót terhelik (pl. városi közlekedési költség, szükséges anyag 

vagy eszköz költsége, belépőjegy ára, kirándulás, színházjegy stb.). Ezekről a foglalkozások 

meghirdetésekor a tanulók pontos tájékoztatást kapnak. 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:  

• Az intézmény a tanév szorgalmi idejében és a szakmai gyakorlat alatt egyaránt,  

napi 24 órában nyitva áll, otthont nyújt a tanulóknak.  

• Az intézmény hét közben folyamatos üzemben működik, péntek délutántól vasárnap 

délutánig a tagintézmények napirendjében szabályozott módon leáll.  

• A tanulók minden hétvégén hazautaznak, kivéve, ha iskolai, kollégiumi rendezvény 

van, vagy ha a hazautazást egyéb tényezők akadályozzák (időjárás, sztrájk, stb).  

• A szorgalmi időn túl a tagintézmények nyitva tartási ideje az érettségire, szakmai 

vizsgára készülő, valamint szakmai gyakorlatot teljesítő tanulók igényei szerint kerül 

meghatározásra, a gazdaságos üzemelést is szem előtt tartva.  

• A többnapos tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi) a tanulók szüleikhez 

(gondviselőkhöz) hazautaznak, a kollégium nem üzemel.  

• A munkaszüneti és pihenőnapokon (vasárnap 16 óráig), továbbá a munkanapokon 22 

órától kezdődően reggel 6 óráig a tanulók felügyelete nevelői ügyelet megszervezésével 

történik.  



• Az egyes tagintézmények szokásos hétköznapi működésének általános időbeosztását a 

napirendjük tartalmazza. 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai: 

Intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti ünnepek előtt: 

• Október 23. 

• Karácsony-est 

• Március 15. 

• Nemzeti összetartozás napja (június 4.) 

Csoportfoglalkozások szintjén, illetve hirdetőtáblán megjelenő megemlékezés: 

• Aradi vértanúk emlékéről (október 6.) 

• Kommunista diktatúra áldozatainak emlékéről (február 25.) 

• Költészet napjáról (április 11.) 

• Holocaust áldozatainak emlékéről (április 16.) 

 

Hagyományos - a diákönkormányzat tevékenységére épülő - rendezvények:  

• új diákok fogadása („Szecska-tábor”) 

• új diákok avatása 

• Mikulás est 

• Farsang 

• Kirándulás 

• Ballagás 

 

A kollégium működésével kapcsolatos hagyományok: 

• Diák önkormányzati rendszer működtetése, 

• Szakköri, diákköri foglalkozások, 

• Havi értékelési rendszer, 

 



A kollégium ünnepeit, hagyományait az éves munkatervben rögzíti, melyen a kollégium egész 

tagsága részt vesz. 

A szabadidős foglalkozások köre:  

Szakkörök és foglalkozások:  

asztalitenisz, törd a fejed, darts, csocsó, billiárd, karaoke szakkör 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:  

A kollégium pedagógiai kupola, amely védi a személyiség fejlődését. A kollégium a "kupola" 

alatti belső világával 

• otthont, családot pótol,  

• kiszámíthatóságot, biztonságot jelent,  

• szeretetteljes környezetet biztosít,  

• érzelmi kapcsolatokat épít,  

• esélyt ad az egymásrautaltság megtanulására,  

• biztosítja a szorongások leküzdését, oldódását és  

• közösen vállalt értékrendet nyújt,  

• védi a diákok egészségét,  

• tudatosítja a környezetvédelem fontosságát.  

 

A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával kiegészíti a családi és iskolai 

nevelést, elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló 

"mikro-társadalomban" a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és 

felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását. Ezzel a 

kollégium sajátos támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A kollégium kiemelt 

társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára - lakóhelyüktől és szociális 

helyzetüktől függetlenül - biztosítja a minőségi tudáshoz történő hozzáférést, így meghatározó 

jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében. 

 

 

 

 

 



A pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettsége: 

Deák Erika: kollégiumi nevelőtanár, SzMSz szerint megbízott intézményvezető 

- testnevelés szakos középiskolai tanár 

- pedagógia szakos tanár 

- szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

Magyar Lajosné: kollégiumi nevelőtanár 

- magyar szakos általános iskolai tanár 

- történelem szakos általános iskolai tanár 

- okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár 

Papp Mihály: kollégiumi nevelőtanár 

- történelem szakos tanár 

- szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

Takács Attila: kollégiumi nevelőtanár 

- történelem szakos általános iskolai tanár 

- magyar szakos általános iskolai tanár 

- okleveles történelem szakos bölcsész és tanár 

- szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

 


