Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Cseresnyés Kollégiuma

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019/2020-as tanévre
A Hódmezővásárhelyi SZC CSERESNYÉS KOLLÉGIUMÁBAN
a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - alapján
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

A kollégiumi felvételi eljárás személyes találkozóval kezdődik, melyen a diáknak és a
gondviselőnek is jelen kell lennie. Ekkor mind a szülő, mind a tanuló tájékoztatást kap
elvárásainkról, megismerik házirendünket, illetve megtekinthetik az intézményt, mely alapján
eldönthetik, jelentkeznek-e a kollégiumba.
A felvétel a szülők, tanulók egyéni kérelmére, vagy az önkormányzat, gyámhatóság,
gyermekjóléti szolgálat megkeresésére történik. A felvételről az igazgató dönt. A településen
működő közép- ill. általános iskolába beiratkozott tanuló, amennyiben időben benyújtotta a
kollégiumba a felvételi kérelmet, előnyt élvez a felvételnél, ha











tömegközlekedés nélküli szórványtelepülésen lakik;
bejárása tömegközlekedési eszközön bonyolult és hosszadalmas;
szociális helyzete indokolttá teszi;
kimagasló vagy megfelelő a tanulmányi eredménye;
az önkormányzat megállapodásai biztosítják felvételét;
a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi felvételt;
állami gondoskodás alatt álló tanulóról van szó;
a helyi lakos gyermeknek az önkormányzat, vagy szervei kezdeményezik elhelyezését;
külföldi állampolgár, akit valamelyik a városban működő iskola felvett (és a
jogszabályi feltételeknek megfelel).

A felvételi kérelmet írásban kell benyújtani, egyéni kérelemnél a szülő által hitelesítve.
A kollégium egyenlő hozzáférést biztosító, a szociális és tanulási esélyegyenlőség
megvalósítását támogató intézmény. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók, többgyermekes
családok gyermekei, az árva, félárva, veszélyeztetett helyzetű tanulók.
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A kollégiumba történő felvételről, illetve elutasításáról a szülőket a kollégium írásban értesíti.
A felvétel elutasítása esetén a döntést indokolni kell és a fellebbezési joggal kapcsolatos
tájékoztatást is meg kell adni.
A felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi elhelyezési kérelmeket évente meg kell
újítani. A kollégiumi tagság megújítását a nevelőtestület és a diákönkormányzat az alábbi
szempontok alapján mérlegeli:
 szociális helyzet;
 tanulmányi munka képesség szerinti eredménye;
 közösségi tevékenység színvonala;
 előző tanévben tanúsított magatartás.
Az üres férőhelyekre, ill. az év közben megüresedett helyekre a rangsorolás figyelembe
vételével az elhelyezést kérők tanév közben is felvehetők. Az elbírálásnál a rangsorolás
kiegészítő szempontja lehet az 9-12. évfolyamok felvételi előnye a 13-14. évfolyamokkal
szemben.
A kollégium elsősorban a kollégium nélküli állami fenntartású iskolák tanulóit veszi föl,
(HSZC, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, Gregus Máté Mezőgazdasági
Szakképző Iskola), de nyitott a nem állami fenntartású oktatási intézmények diákjainak
jelentkezésére is.
Amennyiben a kollégiumban üres férőhely nincs, a jelentkezőket más kollégiumokba kell
továbbítani.
A beiratkozással a szülő kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj megfizetésére. A
beköltözött tanuló leltár szerinti anyagi felelősséggel tartozik. Az ideiglenes lakcímbejelentést
két héten belül el kell intézni.
A kollégiumi felvételi eljárásrend teljes dokumentuma az alábbi linken olvasható:
http://www.cseresnyes.hu/content/hogy-lehetek-koll%C3%A9gista-0
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

A felvételi kérelmet írásban kell benyújtani, egyéni kérelemnél a szülő által hitelesítve.
A kollégiumba történő felvételről, illetve elutasításáról a szülőket az igazgató írásban értesíti.
A felvétel elutasítása esetén a döntést indokolni kell és a fellebbezési joggal kapcsolatos
tájékoztatást is meg kell adni.
A felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi elhelyezési kérelmeket évente meg kell
újítani.
A felvételre meghatározott idő – a maximális létszám figyelembevételével – egész évben
folyamatos. Amennyiben a kollégiumban üres férőhely nincs, a jelentkezőket más
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kollégiumokba kell továbbítani. Az év közben megüresedett helyekre a rangsorolás figyelembe
vételével az elhelyezést kérők felvehetők.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma 9.
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési
évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket,
beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

Térítési- és tandíjszámítási szabályzat tartalmazza a díj fizetésével kapcsolatos információkat.
A szabályzat az alábbi linken letölthető:
http://www.cseresnyes.hu/sites/cseresnyes.hu/files/T%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si%20%C3%A9s%20tand%C3%ADjsz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1si%20szab%C3%A1lyzat.pdf

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat
tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek
nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

Nem releváns.
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben,
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
A kollégiumba a tanulók a hét első tanítási napját megelőző napon 08 órától érkezhetnek.
• A hét utolsó tanítási napján távozó tanulóknak 16 óráig kell elhagyniuk az épületet.
• A kollégiumi nevelőtanárok munkavégzését munkaköri leírásuk határozza meg.
• A kollégiumi foglalkozások beosztását a munkaterv tartalmazza.
• A kollégium munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosít ügyeletet a tanulók számára indokolt
igény esetén az igazgató döntése alapján. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kollégium
épületében szorgalmi időben folyamatos a nyitva tartás, tekintettel a térségünkön kívülről
érkezett – hétvégi kötelező foglalkozáson résztvevő - diákokra. A szünetekben a nyári
gyakorlat, a labdarúgók felkészülési időszaka és a vendéglátás szabályozza a nyitva tartást.
Energiatakarékosság céljából, alkalmanként az intézmény vezetője — a fenntartó tudtával —
önkéntes, általános hazautazást kezdeményezhet, amennyiben ezt a távolabb lakó diákok és a
hét végén gyakorlatra rendelt tanulók is vállalják.
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
Emléknapok, megemlékezések
Nemzeti ünnepek
2019. október 23.
Az 1956-os forradalom évfordulója
2020. március 15. Nemzeti ünnep
Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző emléknapok
2019. október 6. Az aradi vértanúk
20120. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai
2020. április 16. A holokauszt áldozata
2020. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja
Hagyományok és kollégiumi ünnepek
Tanévnyitó Diákközgyűlés
Karácsonyi műsor Irodalmi műsor, ünnepi vacsora, igazgatói köszöntő
Félévi Diákközgyűlés
Farsang Hagyományőrző műsor, jelmezes felvonulás
Ballagás
Tanévzáró Diákközgyűlés
Nevelőtestületi értekezlet
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
Félévzáró értekezlet
Tanévzáró értekezlet
Tantestületi értekezlet

2019. augusztus 26. (hétfő)
2019. augusztus 30. (péntek)
2020. február 7. (péntek)
2020. június 26. (péntek)
2019. szeptember 10. (kedd) Munkaterv
2020. március 11. (szerda) Beiskolázási terv

Programnaptár
2019/2020. tanév
szeptember
szept. 1. hét Beköltözés a kollégiumba
szept. 2. hét Diákközgyűlés
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szept. 3. hete Karaoke
szept. 4. hét Gólyanap
szept. 4. hét Kollégiumtalálkozó, Makó
október
okt. 1. hét
Az aradi vértanúkról való megemlékezés, az aula alkalomhoz illő feldíszítése.
okt. 2. hét (okt. 9)
Október 23-i megemlékezés, filmvetítés
okt. 3. hét (okt. 14) Környezeti és természetvédelmi vetélkedő
okt. 3. hét (okt.16)
56-os élmények. Beszélgetés „öreg” diákokkal
november
november 2. hét
Karaoke
november 2. hét (nov. 12)
Bűnmegelőzési előadás
november 3. hét (nov. 20)
Cseresnyés emlékezet sorozat
november 4. hét (nov.27.)
A 0-dikos és 9-dikes évf.-ok bemutatkozó estje.
december
december 1. hét
Adventi gyertyagyújtások elindítása
Mikulás est, mikulás futás,
december 2. hét
Szobaotthonossági verseny
december 3. hét
Karácsonyi ünnepi műsor és vacsora
január
január 2. hete Karaoke
január 2. hét Kollégiumi fekvenyomó verseny
január 4. hét Sakk verseny
Szülői értekezlet
február
február 2. hét Félévi Diákközgyűlés
február 3. hét A kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira való emlékezés
február 3. hét (febr. 18)
Bűnmegelőzési előadás
február 4. hét Farsangi rendezvény
március
március 2. hét Megemlékezés megtartása az 1848-as forradalomról és szabadságharcról
március 3. hét TEABÁR
március 3. hét Országos AJKP Erő - Állóképességi verseny
április
április 2. hét Költészetnapi megemlékezés
április 3. hét Országos AJKP Kulturális Fesztivál
április 4. hét (ápr. 21-22)
Diáknapok
április 4. hét (ápr. 28)
Kollégiumi ballagás
május
május 2. hét KOLIMPIA
május 3. hét (máj.19.) A nyár veszélyei-rendőri előadás
május 4. hét (máj. 27) Sakk verseny
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június
június 2. hét Évzáró diákközgyűlés
június 4. hét Kollégiumi beiratkozás

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával,

A pedagógia-szakmai ellenőrzések megállapításait megvalósulást követően nyilvánosságra
hozzuk honlapunkon:
http://www.cseresnyes.hu/content/k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9teli-lista
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

A dokumentumok letölthetők az alábbi linken:
http://www.cseresnyes.hu/content/k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9teli-lista

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

Végzettség
1. nevelőtanár

angol-orosz szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár – egyetemi diploma – közoktatási vezető szakvizsga

2. nevelőtanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, régi könyves könyvtáros,
andragógus – főiskolai diploma, gyógypedagógiai asszisztens,
közoktatási vezető szakvizsga

3. nevelőtanár

biológia-kémia szakos középiskolai tanár – egyetemi diploma

4. nevelőtanár
5. nevelőtanár

történelem szakos bölcsész és tanár, református vallástanár,
egyetemi diploma, közoktatási vezető szakvizsga
biológia–testnevelés szakos középiskolai tanár – egyetemi diploma

6. nevelőtanár

földrajz–testnevelés szakos tanár – főiskola diploma + mesterszak
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földrajz tantárgyból
7. nevelőtanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, pedagógiai
asszisztens – főiskolai diploma + mesterszak magyar nyelv és irodalom
tantárgyból

8. nevelőtanár

angol szakos tanár, művelődésszervező – főiskolai diploma +
mesterszak, kollégiumi okleveles nevelőtanár

9. nevelőtanár

műszaki-tanár szakos pedagógus

10. nevelőtanár

testnevelés szakos középiskolai tanár, sportoktató – egyetemi diploma

11. nevelőtanár

biológia–technika szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga – főiskolai
diploma, mesterszak, kollégiumi okleveles nevelőtanár

12. nevelőtanár

tanító, sakkoktató, atlétikaedző – főiskolai diploma

13. nevelőtanár

angol–orosz, történelem szakos tanár – főiskolai diploma

14. nevelőtanár

magyar–népművelés–finnugor szakos középiskolai tanár, közoktatási
vezető szakvizsga– egyetemi diploma

15. nevelőtanár

magyar–ének szakos tanár – főiskolai diploma+ mesterszak ének
tantárgyból

b) a szabadidős foglalkozások körét,

Sütő-főző
Íjász
Gimnasztika
Kondi
Foci-fiú, lány
Kosárlabda

Sakk
Irodalmi-kör
Zene
Állatvédő klub
Versíró

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,

Igény esetén externátusi elhelyezés igényelhető az osztályfőnök, gyermekjóléti szolgálat, szülő
kérésére.
d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.

8 tanulói csoport - (2019. október 1-jén):
102-es közösség 22 fő

117-es közösség 19 fő
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118-as közösség 21 fő
201-es közösség 21 fő
202-es közösség 18 fő

Hódmezővásárhely, 2019. október 13.

217-es közösség 18 fő
218-as közösség 21 fő
417-es közösség 21 fő

