Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és
Kollégium intézménye kollégiumának
különös közzétételi listája
2016/2017. tanév

Nagykanizsa

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes
adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni
szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet
23. § (1-6) bekezdései kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista elkészítésére
és közzétételére. A fenti jogszabályi előírásnak eleget téve, ezen adatok elérhetőségét az
alábbi módon biztosítom:
1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről, valamint az externátusi ellátás igénybevételének
lehetősége
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § 2. bekezdése alapján a
szülőket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A kollégiumi felvételt minden tanuló
illetve szülő írásban kéri az intézmény igazgatójához címezve. A kollégiumi jelentkezés a
kollégium erre a célra készített jelentkezési lapján történik. Tanév közben az intézmény
vezetőjéhez címzett kérelem formájában történik a jelentkezés. A jelentkezési határidő
tanévenként változik. Felvételi vizsgát nem tart az intézmény. A tanulók kollégiumi
jogviszonya – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket - egy tanévre szól (Nkt. 52. §
(4). Ezen túl figyelembe kell venni az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő
tanulókra vonatkozó eltéréseket. (AJKP esetében a tanulói jogviszony 5 év). A programba
való bekerülésre, illetve a felvételi eljárásokra az adott tanévre vonatkozó tanév rendjéről
szóló EMMI rendelet, illetve pályázati kiírások szabályai a mérvadók. A felvételi döntésről az
intézményvezető „Határozat”-ot hoz és azt az iratkezelés szabályainak megfelelően, július 15ig postázza az érintetteknek. A kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt
is értesíteni kell. (20/2012. EMMI rendelet 48. § (5). A „Határozat” ellen a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján a kézhezvételtől
számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, amelyet a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma (8800 Nagykanizsa, Ady E u. 74/a)
igazgatójának címezve a Nagykanizsai Szakképzési Centrum (8800 Nagykanizsa, Erdész út
30.) kell benyújtani. A fellebbezések elbírálása után, augusztus 31-ig kerül kialakításra a
végleges kollégiumi felvételi lista. „A 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.” (Nkt.
52.§ (3).Nagykanizsa város állandó lakóhellyel rendelkező tanuló akkor is felvehető, ha
iskolájának intézményvezetője, illetve osztályfőnöke a gyermek személyiségfejlődése
érdekében, annak kollégiumi elhelyezését írásban kezdeményezi, vagy az AJKP programba

nyert felvételt. A nem magyar állampolgárságú tanulók felvételénél az Nkt. 92. §-ában
foglaltak az irányadók. A másodszakmás (másodtechnikus) képzésben részt vevő tanulók a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, vehetik igénybe a kollégiumi
elhelyezést, externátusi ellátást. Annak a tanulónak a felvételi kérelme nem tagadható meg,
akinek felvételét vagy átvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Amennyiben a felvételre a
gyámhatóság kezdeményezése alapján került sor, a határozatot a gyámhatóság számára is meg
kell küldeni. (20/2012. EMMI rendelet 48. § (3). „Az externátusi elhelyezés keretében – a
lakhatási feltételek kivételével - a tanuló jogai és kötelezettségei azonosak a kollégiumba
felvett tanuló jogaival és kötelezettségeivel. A lakhatási feltételekről a tanulónak kell
gondoskodnia, ennek költségeit az iskola, a kollégium részben vagy egészben átvállalhatja.”
(20/2012. EMMI rendelet 48. § (4).
A kollégiumi tagság megszüntetését az intézmény igazgatójánál a kiskorú tanuló szülője
írásban kérheti. A 18. életévét betöltött tanulók esetében a tanulók által benyújtott kérelmet a
szülő is aláírhatja.
Az externátusi ellátásra való jelentkezés kérelem formájában történik, amelyet a szülőnek is
alá kell írnia. Az externátusi ellátásról való döntés is egy tanévre szól. Az externátust igénylő
tanuló kérelmét az alábbiak szerint bíráljuk el:


a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a tanuló helyzete (tanulói jogviszony
fennállása, fenntartó albérleti támogatása)



az elbírálás további elvei megegyeznek a kollégiumi felvétel elbírálásának elveivel.

2. Beiratkozás
A tanév rendjét szabályozó jogszabály figyelembevételével a kollégiumi beiratkozás
elsősorban az iskolai beiratkozás napján történik. Ennek időpontját a mindenkor
érvényben lévő tanév rendje határozza meg.
A kollégium tanév eleji induló létszáma a 2016. október 1-jei statisztikai állapot alapján
164 fő volt, ebből 70 fő leány, 94 fő fiú kezdte meg tanulmányait, ami a maximális
befogadóképesség 74 %- a az érvényes Alapító okirat szerint (férőhely: 219 fő).
3. Térítési díj, tandíj, díjfizetési kötelezettség
A kollégiumi ellátás - (lakhatás, tanulási feltételek stb.) - ingyenes. Hozzájárulást kell fizetni
az étkezési nyersanyagköltséghez, minden kollégiumban eltöltött nap után. Ez az ún. étkezési
térítési díj. A szülő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal a térítési díj
havonkénti megfizetésére.
Az intézményi közétkeztetést külső szolgáltató Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft látja el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2015. (VIII.28.) számú

rendelete szabályozza a köznevelési intézményekben igénybe vehető étkezési típusokat és a
fizetendő díjak összegét. A rendeletben megállapított étkezési díjat, a szolgáltatást biztosító
Kft által megjelölt időpontig kell befizetni.
Nettó ár (Ft)

Áfá-val növelt bruttó ár (Ft)

reggeli

180

229

tízórai

80

102

ebéd

290

368

uzsonna

80

102

vacsora

180

229

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. Az előzőről önkormányzati határozatot, az
utóbbiról orvosi igazolást kell mellékelni.
Az 50 %-os díjkedvezmény az alábbi esetekben vehető igénybe:


rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után,



három vagy többgyermekes családoknál,



tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után.

4. Nyitvatartási rend
A kollégium a szorgalmi időben folyamatosan nyitva tart. 24 órás (Non-Stop) portaszolgálat
működik, mely az épület vagyonvédelmét, valamint az intézmény alkalmazotti, és a tanulók
biztonságát szolgálja. A tanévkezdés nálunk az iskolai kezdést megelőző napon, a
beköltözéssel indul, és a szakmai gyakorlatok befejeztével ér véget. Év közben a diákok
hétvégenként általában hazautaznak, ilyenkor a diákok vasárnap délután érkeznek vissza a
kollégiumba, és pénteken délután távoznak otthonukba, az évközi szünetek ideje alatt
kollégistáink nem tartózkodnak az intézményben.

5. A kollégiumban dolgozó pedagógusok végzettsége és szakképzettsége
Sorszám
1.

Beosztás
Kollégium
munkaközösség-vezető

Végzettség

Szakképzettség
Földrajz szakos
középiskolai tanár
Matematika – könyvtár
szakos általános iskolai
tanár
Technika szakos
általános iskolai tanár
Műszaki tanár,
gépész üzemmérnök,
okleveles kollégiumi
nevelő
Mérnök tanár,
agrármérnök,
közoktatási vezető

egyetem

2.

Kollégiumi nevelőtanár,
csoportvezető

főiskola

3.

Kollégiumi nevelőtanár,
csoportvezető

főiskola

4.

Kollégiumi nevelőtanár,
csoportvezető

egyetem

5.

Kollégiumi nevelőtanár,
csoportvezető

egyetem

6.

Kollégiumi nevelőtanár,
csoportvezető

főiskola

7.

Kollégiumi nevelőtanár,
csoportvezető

főiskola

8.

Kollégiumi nevelőtanár,

főiskola

9.

Kollégiumi nevelőtanár,
csoportvezető

egyetem

Szociálpedagógus
Fizika – technikaszámítástechnika szakos
általános iskolai tanár
Műszaki tanár,
üzemmérnök
Történelem szakos
középiskolai tanár,
könyvtár szakos
általános iskolai tanár

6. A kollégiumban szervezett szabadidős foglalkozások
Szabadidős tevékenység nem célozhatja csak a rekreációt - bár ezt is szolgálnia kell - hanem a
személyiségfejlesztés

részeként

kapcsolódik

a

felzárkóztatáshoz,

illetve

a

tehetséggondozáshoz. A felzárkóztatás esélye nem csupán a tanulmányi munka fokozottabb
számonkérésében, hanem azoknak a személyiségjegyeknek, az egyéni érdeklődésen keresztül
történő megismerésében rejlik, amelyek sikerrel fejleszthetőek, sikerélményhez juttatják a
tanulót. Ennek kerete a gazdagon szervezett szabadidős tevékenység, módszere a
személyiséghez komplex módon viszonyuló nevelői magatartás.
Amennyiben a szabadidős tevékenység kellően szolgálja a tanulók személyiségének
fejlesztését, a kollégiumi lét nem marad a lakóhely távolságából fakadó szükséges rossz,
hanem előnyt jelentő, intellektuális többletet nyújtó lehetőséggé válik. Kollégiumunk az éves
tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez felméri, hogy hány tanuló és milyen szabadon
választható foglalkozáson kíván részt venni.

A kollégium az iskolához tartozó sportpályán, kondicionáló teremben, sportcsarnokban a
tanulók számára a mindennapos testedzési lehetőséget pedagógus felügyelet ellátása mellett
biztosítja.
Kollégiumunk a következő szabadidős foglalkozásokat működteti:












Sportfoglalkozások (foci, kosárlabda, asztalitenisz, konditerem)
Barkács szakkör
Természetjáró szakkör
Kézműves
Önismeret
Cigánytánc
Cigány hagyományőrző klub
Énekkar
Színházi játékok
Jóga
Tömegsport (Irányított sportcsarnoki foglalkozás: foci, kosárlabda,
asztalitenisz, konditerem)

7. A kollégiumi tanév rendje (bővebben a kollégium elfogadott munkatervében
olvasható)
7.1 A legfontosabb időpontok
Időpont
augusztus 24.
augusztus 25.
augusztus 31.
Iskolákhoz igazodva
szeptember 15.
szeptember 24-28.

október, december,
február, március, április,
június

Program
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
A tanulók beköltözése a
kollégiumba
Szülői értekezlet
Jelentkezés a kollégiumban
szervezett szakkörökre,
sportkörökre
Szakkörök indulási időpontja
Kollégiumi ünnepek:
 Aradi Vértanúk Napja,
 Az 1956-os forradalom
és szabadságharc
évfordulója,
 Karácsony,
 A kommunista
diktatúra áldozatai
emléknapja,
 Az 1848/1849.
forradalom és
szabadságharc
évfordulója tiszteletére,
 A Holokauszt
áldozatainak

Szervező, felelős
Munkaközösség-vezető
Intézményvezető
Munkaközösség-vezető,
kollégiumi nevelőtanárok
csoportok vezetői
szakkörvezetők
szakkörvezetők

Munkaközösség-vezető,
csoportvezetők



január, június

emléknapja.
A nemzeti
összetartozás napja
Nevelési értekezlet

Munkaközösség-vezető

A tanév rendje a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2016/2017.tanév rendjéről


A szorgalmi idő első tanítási napja: 2016. szeptember 1.(csütörtök)



A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: 2017. június 15.(csütörtök)



A

tanítási napok száma – ha e

száznyolcvankettő
szakgimnáziumban

nap.

A

nappali

száznyolcvan,

rendelet másképp nem rendelkezik –
oktatás

munkarendje

gimnáziumban,

szerint

működő

szakközépiskolában

és

szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap


Az I. félév vége: 2017. január 20.(péntek). Az iskolák január 27.(péntek) értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.



Az I. félévet lezáró tanulmányi munka értékelése: 2017.02.01.(szerda)



Az iskola utolsó, befejező évfolyamán a középiskolákban és a szakiskolákban az
utolsó tanítási nap: 2017. május 4.(csütörtök)



2017. május 8.(hétfő): május-júniusi érettségi vizsgák első napja



Összefüggő nyári gyakorlat: 2017. június 19-tól (4 hét)



A II. félévet lezáró tanulmányi munka értékelése: 2017.06.29.(csütörtök)



Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az
iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka
elemzését,

értékelését,

hatékonyságának

vizsgálatát.

A

nevelőtestületi

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az
iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.
Foglalkozás nélküli napok
 Mivel a kollégiumban több iskola diákjai laknak és az iskolák különböző
időpontokban szerveznek tanítás nélküli munkanapokat, ezért a kollégium
rendszerszerűen nem tudja előre tervezni, ezen programjait.
Tanítási szünetek:
Őszi szünet:

2016. november 2-ától - 2016. november 4-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2016. november 6.(vasárnap)
A szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

Téli szünet:

2016. december 22-től - 2017. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2017. január 2.(hétfő)
A szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

Tavaszi szünet:

2017. április 13-tól - 2017. április 18-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda),
Visszaérkezés a kollégiumba: 2017. április 18.(kedd)
A szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről a 18/2015.(VI.29.) NGM
rendelete alapján
2016. október 15.(szombat) munkanap
2016. október 31.(hétfő) pihenőnap
8. A kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám
Kollégiumunkban 6 kollégiumi tanulócsoport működik, átlaglétszámuk: 164 fő.
A csoportokat - kivéve az Arany János Kollégiumi Program 9. előkészítő csoportját - egy egy csoportvezető tanár irányítja. Elsősorban azonos iskolába, iskolatípusba, osztályba járó
tanulók kerülnek egy csoportba.
Csoport száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A csoport neve
BZS/BGY
TR
FHA
EE
OA
HT

A csoport létszáma
20 fő
29 fő
29 fő
31 fő
27 fő
28 fő

A csoport elhelyezése
4.emelet, 3.emelet
4.emelet 5.emelet
5.emelet
2.emelet
1.emelet
3.emelet,

