KOLLÉGIUMI FELVÉTELI
ELJÁRÁSREND
A
Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
kollégiumában
a 2014/2015-ös tanévre

1. Általános rendelkezések
Jelen eljárásrend a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium kollégiumi felvételének rendjét, lebonyolítását szabályozza.
Elkészítésekor a Kollégiumi diákönkormányzat élt véleményezési jogával.

2. A kollégiumi felvétel
Kérelem:

Kollégiumi, externátusi elhelyezést minden tanuló igényelhet, aki
felvételt nyert a középfokú oktatási intézménybe.
A tanuló a felvételét kizárólag írásban kérheti. Jelentkezési lap a
kollégiumban kérhető, illetve az intézmény honlapjáról letölthető.
(http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu)
A kilencedik évfolyamra felvett tanulók az iskolai beiratkozáskor, a
helyszínen tölthetik ki a jelentkezési lapot.
Felvétel:

A kollégiumba való felvételről, a kollégiumvezető javaslata
alapján az intézmény vezetője dönt. (2011. évi CXC. Köznevelési
Törvény 52.§.(2.).)
A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, kivételt képez a 2011. évi CXC
Köznevelési Törvény 52.§.(3.) bekezdésében meghatározott eset.
Elbírálás:

A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálásakor a férőhely
odaítélésének alapvető szempontjai:
 gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a
kollégiumba
 fel kell venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulót, akinek gyermekotthoni
elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg
 szociális rászorultság
 a
tankötelezettség
teljesítéséhez
mennyire
menyire
nélkülözhetetlen a kollégium (nem megoldható a bejárás)
 az előző tanévben kollégiumi jogviszonnyal rendelkezőknél a
tanulói kötelezettségek megtartása, illetve megszegése

A kollégiumi felvételi kérelem elbírálását írásban kapja meg a kérelmező.
A felvétel elutasítását az intézmény vezetője indoklással határozatba foglalja.
Jogorvoslat:

Az elutasító határozat tartalmazza a fellebbezési joggal
kapcsolatos tájékoztatást.
A kollégiumi felvételi kérelem eredményével kapcsolatosan lehetőség van
jogorvoslattal élni a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított
tizenöt
napon
belül.
Elsőfokú
határozat
ellen
az
intézményvezetőhöz adható be írásos felülvizsgálati kérelem, ezt követően
pedig a fenntartóhoz. (Köznevelési Törvény 37 § (3) bekezdés)

Tájékoztatás: A kollégiumba való beköltözés időpontjáról és a szükséges
tudnivalókról levélben értesítjük a kérelmezőt.
A kollégiumi tagság megszűnik:
a) 2011. évi CXC. Köznevelési Törvény az 52. § (4) bekezdésben
meghatározott esetben a tanulói jogviszony megszűnésével,
egyébként a tanév végén,
b) a
kollégiumból
kizáró
fegyelmi
határozat
jogerőre
emelkedésével,
c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az
igazgató - a szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló
eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének
vizsgálata után - megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott
döntés jogerőre emelkedésének napján,
d) ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a tanuló
kollégiumi tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban
megjelölt napon,
A 2011. évi CXC. Köznevelési Törvény az 52. § (8) bekezdés b) - c)
pontjában foglaltakat nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a
kollégiumi tagsági viszony fennállása nélkül a tanuló nem tudja teljesíteni
tankötelezettségét.
Abban az esetben, ha a tanuló felvételére a gyámhatóság intézkedése
alapján került sor, a (8) bekezdés c) pontjában meghatározottak nem, a d)
pontjában
meghatározottak
pedig
a
gyámhatóság
egyetértésével
alkalmazhatók.
A c) pontban foglaltak a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem
alkalmazhatók.

3. Kollégiumi elhelyezés
Szobabeosztás:

A felvételt nyert tanulók szobabeosztását a csoportvezető
nevelőtanárok készítik el, felsőbb éveseknél a tanulók
kéréseit is figyelembe véve.
Rendező elvnek tekintjük, hogy lehetőség szerint egy kollégiumi hálóba
azonos osztályba járó tanulók kerüljenek.
Csoportbeosztás:

A felvételt nyert tanulók kollégiumi csoportokba
sorolása a kollégiumvezető feladata.
Rendező elv, hogy az azonos évfolyamon tanuló diákok egy csoportba
kerüljenek.
Beköltözés:

A beköltözésre az első tanítási napot megelőző napon, az
értesítésben szereplő időtartam alatt kerülhet sor.
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KÉRELEM KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSHEZ

nevű,

osztályos tanuló

(OM azonosítója: ………………………………) törvényes képviselőjeként kérem
a 2014-2015-ös tanévre gyermekem kollégiumi felvételét [(20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 48. § (1)].
Vállalom, hogy a megállapított térítési díjat minden hónap 15-ig
befizetem a kollégium részére. Anyagi felelősséget vállalok a gyermekem által
okozott károkért, és az általa leltárilag átvett tárgyakért.

………………………………., 2014. ……………………… hó ………….. nap

……………………………………..
törvényes képviselő aláírása

………………………………….
tanuló aláírása
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KOLLÉGIUMI ADATKÉRŐ LAP
Tanuló neve:

Születési hely, év, hó, nap:
Személyi igazolvány száma:
OM azonosítója:
TAJ száma:
Mobiltelefon száma:
Állandó lakcíme:
Anyja neve:
Anyja leánykori neve:
Anyja telefonszáma (otthoni/mobil):
Apja neve:
Apja telefonszáma (otthoni/mobil):
Gondviselő neve:
Gondviselő telefonszáma (otthoni/mobil):
Nevelőszülő neve:
Nevelőszülő telefonszáma (otthoni/mobil):
Osztályfőnök neve:
Tanuló gyermekek száma (középiskolás korig) a háztartásban:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?

igen
nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok
a valóságnak megfelelnek.
, 2014.

hó

nap

szülő/gondviselő aláírása

