A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

s.sz Munkakör

1. Kollégiumvezető

Végzettség

Képesítés szintje

általános iskolai tanító

főiskola

gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos
tanár

főiskola

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

főiskola

okleveles pedagógiatanár

mesterfokozat MA

magyar nyelv és irodalom szakos
tanár

főiskola

okleveles etikatanár (erkölcstantanár) mesterfokozat MA
2.

3.

4.

Csoportvezető
nevelőtanár

Csoportvezető
nevelőtanár

Csoportvezető
nevelőtanár

művelődésszervező

főiskola

humánszervező

egyetem

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

főiskola

földrajz szakos tanár

főiskola

földrajz szakos tanár

egyetem

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

egyetem

általános iskolai tanító

főiskola

andragógus

mesterfokozat MA

andragógus tanár

mesterfokozat MA

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
Október 02: Elsősök bemutatkozó műsora, Nyitó Tábortűz
Október 03.:Aradi vértanúk emléknapja megemlékezés, műsor
Október 21: Őszi közgyűlés
Október 21.:Október 23. Nemzeti ünnep, megemlékezés, műsor
November: Színházi látogatás Csiky Gergely Színház Kaposvár
December: Színházi látogatás Csiky Gergely Színház Kaposvár
December 05.: Mikulásest, vetélkedő
December 17.: Karácsonyi ünnepség, műsor, ünnepi vacsora

Február 12.:Farsang
Február 20.:Sportvetélkedő, játékos vetélkedő
Február 22.: Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja megemlékezés
Március 12.:Március 15. ünnepi műsor
Március: Színházlátogatás Csiky Gergely Színház Kaposvár
Április: Kiállítás látogatás
Április: Klebelsberg Kupa Kaposvár
Április: Színházlátogatás Csiky Gergely Színház Kaposvár
Április 28.:Végzősök búcsúztatása
Április 28.:Tavaszi közgyűlés
Május 7.:Túra
Május: Színházlátogatás Csiky Gergely Színház Kaposvár
Június: Nemzeti Összetartozás napja, Felvidéki Ipolysági Diáktalálkozó
Június 08.: Záró tábortűz
A szabadidős foglalkozások köre
Angol
Fotó szakkör
Kézműves szakkör
Kosárlabda
Futball
Kézilabda
Floorball
Asztalitenisz
Kondi
Egészséges életmód szakkör
Személyiségfejlesztő gyakorlatok
Színházlátogatás
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám
1.csoport
Létszám: 23 fő
2.csoport
Létszám: 24 fő
3.csoport
Létszám: 25 fő
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
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 tanulónak az iskolai jogviszony fennállását minden esetben
igazolnia kell. A felvételről a intézményvezető dönt, valamint a felvétel eredményéről határozat
formájában írásban értesíti a tanulót és a szülőt.

A beiratkozásra meghatározott idő
A kollégiumi felvételi kérelmet a felsőbb éveseknek május 30-ig kell benyújtaniuk. A leendő
diákjaink az iskolai beiratkozás napján a kollégiumba is kérhetik felvételüket. A felvételről
június 30-ig küldünk értesítést. A tanév ideje alatt a tanuló, az iskola, vagy egyéni (szülői)
jelentkezés útján jelentkezhet a kollégiumba.
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 a megrendelt étkezés kivételével ingyenes. Az igényelhető étkezést a
városi önkormányzat biztosítja. Az étkezési térítési díj összegét a városi önkormányzat
határozza meg. A térítési díj mértéke a mindenkor hatályos rendeletekben, jogszabályokban
rögzített
normáknak
megfelelően
kerül
meghatározásra.
A térítési díj összege az étkezési norma 50, vagy 100 %- a (1997. XXXI. törvény 146. §-a
szerint).
Reggeli: 203Ft
Ebéd: 304Ft
Vacsora:305 Ft

