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II.

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
2750 Nagykőrös, Szolnoki út 58. (Sütő II. tanműhely) és
Toldi Tanbolt
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 7/B Toldi bolt
2750 Nagykőrös Külterület 511, 512, 522 hrsz.-ú földterület
032637
Telefon: 06-53/351-922
Fax:06-53/351-599
e-mail: toldi@toldi-nk.sulinet.hu
weboldal: www.toldi-nk.sulinet.hu
többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)
általános középfokú oktatás, szakképző évfolyamokon
elméleti és gyakorlati szakképzés, kollégiumi ellátás
biztosítása
Földművelésügyi Minisztérium

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
intézményi közzétételi listája

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Az intézmény felvételi tájékoztatója a www.toldi-nk.sulinet.hu oldalon a „Nálunk tanulható
szakmák” menüpont alatt található, melyet az intézmény minden év októberében frissít, s
ezzel egyidőben a KIR oldalára is feltölt.
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b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett
osztályok, csoportok száma
A beiratkozás napját a tanév rendje rendelet alapján az éves munkatervben rögzítjük. A
fenntartó által engedélyezett osztályokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Kertészet és
parképítés

Zöldség- és gyümölcstermesztő
OKJ 35 622 02

ágazat

Élelmiszeripari analitikus
technikus
OKJ 54 541 01

Élelmiszeripari technikus
OKJ 54 541 02

Sütő- és cukrászipari
szaktechnikus
OKJ 55 541 06

Tartósítóipari szaktechnikus
OKJ 55 541 07

Élelmiszeripari gépésztechnikus
OKJ 54 521 01

Élelmiszeripari szakmunkás
OKJ 34 541 02

Húsipari termékgyártó
OKJ 34 541 03

Pék
OKJ 34 541 05

Cukrász
OKJ 34 811 01

Vendéglátóipar

Kertész
OKJ 34 622 02

Élelmiszeripar

33

33

160

40

40

80

40

40

33

100

66

28

1

1

4

1

1

2

1

1

1

4

2

1 osztály

c) A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke tanévenként, nevelési évenként az egy
főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható
kedvezmények
Intézményünkben a középfokú oktatás és az első szakmához jutás ingyenes. Egyéb
esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályzások alapján,
központi előírások szerint történik az iskolafenntartó által.

d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő
értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai
1. A fenntartó 2013. augusztus 1-je óta lát el intézményünkkel kapcsolatban fenntartói
feladatokat, ez alatt az idő alatt ellenőrzést nem végzett.
2. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi XLVI. törvény 5. § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2016. évben ellenőrzi a 2015.
évi központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást.
Intézményünk a vizsgálatra kijelölt intézmények között volt, az ellenőrzés lezárult, de az
ellenőrzésről szóló jelentést még nem kaptuk meg.
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e) Nyitva tartás rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben,
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Intézményünk főportája hétköznapokon 6:00–15:00 óráig tart nyitva. A kollégiumi porta
24 órás szolgálattal folyamatosan üzemel.
Az intézményben tervezett események, rendezvények időpontját egyrészt az éves
munkaterv, másrészt a www.toldi-nk.sulinet.hu oldalon az aktualitásnak megfelelően
tesszük közzé.

f) Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
1. Kollégiumok reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzés
A 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 10. § (1)-(2) bekezdései értelmében 2015. január 12-e és
2015. március 31-e között a köznevelési feladatellátásban résztvevő kollégiumok
reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a) a Kollégiumi
nevelés országos alapprogramja alapján a helyi kollégiumi program elkészítését, bevezetését
és b) az adott tanévre történt kollégiumi felvételi eljárás szakszerűségét. Az ellenőrzést a
Oktatás Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal 2015. június 30-ig
küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.
Megállapítások (szakértő szöveges összefoglalása):
Az alapdokumentum a 20/2012. számú EMMI rendelet 10. §-ának megfelel. Tartalmában
egybevág a kollégiumi pedagógiai programmal szemben támasztott követelményeknek.
A csoportfoglalkozások helyi terve és óraszáma megfelel a KNOAP 2. számú mellékletének.
A tematikus csoportfoglalkozások programterve a függelékben jelenik meg, melyet az
interneten elérhető alapdokumentum nem tartalmaz, de a helyszínen legitimizált formában
megtekintettem.
A pedagógia program jóváhagyásáról a helyszínen rendelkezésre állnak az eredeti
dokumentumok.
A felvételi eljárással kapcsolatos információk a honlapon keresztül és tájékoztató füzet
formájában is elérhetők.
2. A tanulói fegyelmi eljárások lefolytatása szakszerűségének szakmai ellenőrzése
A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 10. §-a
értelmében az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztálya szakmai
ellenőrzés keretében vizsgálja az általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói
fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a
döntéshozatalra és a lemorzsolódás megelőzésének szempontjaira. Az adatszolgáltatás
a 2012/2013., 2013/2014., 2014/2015. tanévben lefolytatott fegyelmei eljárásokra
vonatkozik.
Megállapítás:
Javasoljuk a fegyelmi eljárás helyi szabályainak felülvizsgálatát.
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Javasoljuk az iskolában alkalmazható fegyelmező intézkedések pedagógiai szempontjainak
áttekintését.
A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelemmel kell lenni a tanulók lemorzsolódásának
kockázatára.
Felhívjuk a figyelmet, ha felmerül a tanuló veszélyeztetettsége, az iskolának értesítenie kell a
gyermekjóléti szolgálatot, indokolt esetben a gyámhatóságot.
A fegyelmi eljárások a jogszabályok betartásával történtek. 99 tanulót érintettek, összesen 120
fegyelmi tárgyalás történt a vizsgált időszakban. Összesen 10 tanulót zártak ki az
intézményből azonnali hatállyal. Ezen tanulók jogviszonya döntően kimaradással szűnt meg,
4 esetben a kormányhivatal keresett iskolát a tanuló számára. A kizárt tanulók közül 6 esetben
nem volt meghatározva a fegyelmi büntetés hatálya. A fegyelmi büntetések kiszabása, ezen
belül a kizárások döntően a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása miatt
történtek. 12 tanuló esetében a kizárás fegyelmi büntetés felfüggesztésre került, ennek
ellenére 10 tanuló jogviszonya kimaradással szűnt meg, illetve 3 esetben a kormányhivatal
keresett másik iskolát a tanuló számára. A fegyelmi eljárások közül 18 esetben a tanuló
meghallgatása nem történt meg. A fegyelmi eljárások rendkívül magas száma indokolja az
eljárás helyi szabályainak, a fegyelmező intézkedések pedagógiai szempontjainak
felülvizsgálatát, különös tekintettel a lemorzsolódás veszélyére.

g) Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai
program
Az intézmény működését szabályozó dokumentumok a www.toldi-nk.sulinet.hu oldalon az
„Iskolai dokumentumok” menüpont alatt találhatók letölthető és olvasható PDF formátumban.

III.

Az iskolai közzétételi lista további elemei

a) Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége
Oktatási
azonosító

legmagasabb
iskolai végzettség

legmagasabb szakképzettség
megnevezése

72908911425
72877686992
72306587936

főiskola
egyetem
egyetem

agrármérnök, mérnök-tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár

78408957056
77915347934
75973046448

főiskola
egyetem
egyetem

műszaki tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár

71640843842

egyetem

középiskolai tanár

75064946194
72957985253
72534373839
71644803596

szakközépiskola
szakközépiskola
főiskola
egyetem

szakoktató
szakoktató
kollégiumi nevelőtanár
középiskolai tanár

71780074109

egyetem

agrármérnök, mérnök-tanár
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tantárgyak
mezőgazdasági elméleti és
gyakorlati tárgyak
informatika
történelem
műszaki elméleti és gyakorlati
tárgyak
magyar nyelv és irodalom
biológia
történelem, magyar nyelv és
irodalom
élelmiszeripari szakmai gyakorlati
tárgyak
mezőgazdasági gyakorlati tárgyak
kémia
földrajz, történelem
mezőgazdasági elméleti és
gyakorlati tárgyak

72970496264

főiskola

fejlesztő pedagógus

72030138579

egyetem

műszaki tanár

72524564327
73966953653
75232906588
73037821466

szakközépiskola
egyetem
főiskola
egyetem

szakoktató
iskolapszichológus
tanár
középiskolai tanár

72332191949

főiskola

élelmiszer-mérnök

72524565404

szakközépiskola

szakoktató

72544083743
74682802553

szakközépiskola
egyetem

73037853423

főiskola

szakoktató
középiskolai tanár
élelmiszer-mérnök, mérnöktanár

76641988754

főiskola

agrármérnök, mérnök-tanár

73555175255

egyetem

középiskolai tanár

72830135102

egyetem

középiskolai tanár

72898822817
73930162220

főiskola
főiskola

73067461578
73067445814
74012313422
73464050981
76365629899
73138941532
72927283732

egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
egyetem

agrármérnök, mérnök-tanár
szakoktató
élelmiszer-mérnök, mérnöktanár
közgazdász tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
szakedző
középiskolai tanár

72644901848
72950196609
73307420571
78689510692

egyetem
szakközépiskola
egyetem
egyetem

műszaki tanár
szakoktató
középiskolai tanár
középiskolai tanár

72390346642
78173866303
79242522034
73843491528
75036394660
78811082544
74906233536

egyetem
főiskola
egyetem
főiskola
főiskola
egyetem
egyetem

középiskolai tanár
tanár
középiskolai tanár
tanár
kollégiumi nevelőtanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár

72390347407
77652417361

főiskola
egyetem

agrármérnök, mérnök-tanár
középiskolai tanár
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műszaki elméleti és gyakorlati
tárgyak
élelmiszeripari szakmai gyakorlati
tárgyak
testnevelés
földrajz, történelem
élelmiszeripari szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
élelmiszeripari szakmai gyakorlati
tárgyak
élelmiszeripari szakmai gyakorlati
tárgyak
kémia
élelmiszeripari szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
mezőgazdasági szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
történelem, magyar nyelv és
irodalom
magyar nyelv és irodalom, német
nyelv
mezőgazdasági szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
mezőgazdasági gyakorlati tárgyak
élelmiszeripari szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
közgazdasági elméleti tárgyak
német nyelv
testnevelés, német nyelv
matematika, informatika
testnevelés
magyar nyelv és irodalom
műszaki elméleti és gyakorlati
tárgyak
cukrász gyakorlat
matematika
angol nyelv
magyar nyelv és irodalom, német
nyelv
angol nyelv
kémia
angol nyelv, ének-zene
pedagógia
magyar nyelv és irodalom
biológia, testnevelés
mezőgazdasági szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
testnevelés

71437718589
72402963986
75176426126
72524562420
78355084379
73615348444
72102423822
77557157594

egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
egyetem

középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
kollégiumi nevelőtanár
középiskolai tanár

75422316322
77793182365

főiskola
egyetem

élelmiszer-mérnök
középiskolai tanár

73918083411

egyetem

műszaki tanár

77791706483

főiskola

műszaki tanár

72326036973
77113390845

egyetem
egyetem

műszaki tanár
középiskolai tanár

75997443837

szakközépiskola

75031965319

egyetem

szakoktató
élelmiszer-mérnök, mérnöktanár

72559855767

főiskola

tanár

75061747660

szakközépiskola

szakoktató

75699482237
78554992325
76430672979

főiskola
főiskola
főiskola

szakoktató
tanár
kollégiumi nevelőtanár

73138953408
76545167845
75830962243

főiskola
főiskola
egyetem

élelmiszer-mérnök
kollégiumi nevelőtanár
középiskolai tanár

angol nyelv, történelem
matematika
informatika
matematika, technika
matematika, fizika
angol nyelv
pedagógia
német nyelv
élelmiszeripari szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
matematika, fizika
műszaki elméleti és gyakorlati
tárgyak
műszaki elméleti és gyakorlati
tárgyak
műszaki elméleti és gyakorlati
tárgyak
kémia
élelmiszeripari szakmai gyakorlati
tárgyak
élelmiszeripari szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
műszaki elméleti és gyakorlati
tárgyak
élelmiszeripari szakmai gyakorlati
tárgyak
élelmiszeripari szakmai gyakorlati
tárgyak
testnevelés
élelmiszeripari szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak
rajz
testnevelés

b) A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai
végzettsége és szakképzettsége
72958378410
72958679094
72958493000
72958516894

főiskola
szakközépiskola
főiskola
érettségi

könyvtáros
rendszergazda
iskolatitkár
laboráns

Technikai dolgozók:80 fő (ebből 17 fő gazdasági ügyintéző)
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c) Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
Matematika
Mérés
éve

Toldis
átlag

Toldi
Országos
SzakközépToldis
szakközépSzakiskolák
átlag
iskolák
szakiskolai átlag
iskola

2015

1 538

1 645

1 581

1 633

1 454

1 432

2014

1 543

1 631

1 586

1 615

1 458

1 442

2013

1 541

1 640

1 609

1 625

1 423

1 442

2012

1 519

1 632

1 581

1 616

1 442

1 441

2011

1 558

1 635

1 603

1 624

1 470

1 456

2010

1 499

1 613

1 550

1 599

1 437

1 446

2009

453

489

466

483

427

398

2008

458

490

475

484

417

399

Szövegértés
Mérés
éve

Toldis
átlag

Toldi
Országos
SzakközépToldis
szakközépSzakiskolák
átlag
iskolák
szakiskolai átlag
iskola

2015

1 523

1 601

1 577

1 585

1 417

1 376

2014

1 501

1 597

1 563

1 581

1 380

1 387

2013

1 518

1 620

1 580

1 607

1 411

1 408

2012

1 517

1 603

1 598

1 592

1 417

1 397

2011

1 542

1 617

1 584

1 604

1 459

1 417

2010

1 497

1 620

1 556

1 612

1 427

1 399

2009

482

496

503

491

441

392

2008

475

497

496

491

425

393

d) Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Tanév

Évismétlők aránya

Lemorzsolódás aránya

2014/2015
2015/2016

10,5%
4,9%

7,2%
6,7%
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e) Érettségi vizsgák átlageredményei 2016.

13. a
százal
ék
magyar nyelv
és irodalom

66,3

matematika

37,9

történelem

53,4

angol

53

német

64

átlag

3,93
2,5
3,34
3,14
3,75

biológia

12. b
százal
ék

46,64
40,43
54,93
35,31
26
67,4

földrajz

49

informatika

52,3

3
3,31

átlag

3
2,57
3,43
2,23
2
4

84

testnevelés

89

5
5

Kvédelmivízg-i alapism

százalék

49,67
35,95
50,94
34,91
48
58,2

átlag

3,17
2,35
3,17
2,27
3
3,4

12. d
százal
ék

49,86
39,25
44,52
45,11
27

46,6

3,2

64

4

47,5

4

33

2,75
2,5

69,5

4,25

40,88

átlag

3,14
2,5
2,67
2,89
2

55,67

2,4
3,44

79,5

4,5

35,8

kémia
ének-zene

12. c

osztályátlag

3,70

3,16

2,98

százalék

átlag

65

3,08
2,08
2,83
2
4,67
4

37

2,5

50,5
30,15
45,92
30,29
70,67

3

42

fizika

12. i

2,95

3,02

f) Tanórán kívüli foglalkozások igénybe vételének lehetőségei
A szakmai és közismereti versenyekre történő felkészítés biztosítására szakmai és
tantárgyi szakköröket hirdetünk a tanév elején.
Az iskola kulturális életének színesebbé tétele céljából az alábbi szakköröket indítjuk:
- iskolarádió
- diákszínpad
- iskolaújság
- énekkar
Az iskolai sportélet fellendítésére és a diákolimpiákon való sikeres szereplés érdekében az
alábbi sportköröket hirdetjük:
- fiú labdarúgás, teremfoci
- lány labdarúgás, teremfoci, lábtenisz
- röplabda
- atlétika
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- kosárlabda
Tantárgyi felzárkóztatás lehetőségét biztosítjuk azoknak a tanulóknak, akik erre vonatkozó
igényüket az érintett szaktanárnál szeptember 15-ig jelzik.

g) Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Intézményünkben a dolgozatokra és azok értékelésére, illetve az otthoni felkészülésre
vonatkozó szabályokat a Pedagógiai Program tartalmazza.

h) Az
osztályozó
vizsga
tantárgyankénti,
évfolyamonkénti
követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje.
Az osztályozó vizsgák követelményeit a helyi tanterv tartalmazza, a vizsgák időpontjait az
intézmény az éves munkatervben rögzíti.

i) Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók
létszáma
Osztály
9. a-c
9. d
10. a-d

létszám
14+21
21
10+19

10. c
11. a
11. c
11. d
12. a
12. a (ny)
12. i1
12. i2
12. b
12. c-d

26
18
23
21
10+12
20
20
20
6+12
15+13

13. i

17

1/13. a-d

10+17

1/13. c – 1/15. c

11+16

2/14. c
2/14. d

14
11

1/9. e
1/9. v
1/9. k
1/9. e-h
2/10. e
2/10. v
2/10. k +1/12. z

24
28
24
12+12
25
23
23+9

3/11. e

28

szakirány, szakma
analitikus+élelmiszeripari t.
élelmiszeripari gépész t.
analitikus+élelmiszeripari
gépész t.
élelmiszeripari t.
analitikus
élelmiszeripari t.
élelmiszeripari gépész t.
IT-mentor+kereskedő
kereskedő (nyelvi ek.)
érettségire felkészítő
felnőttképzés
környezetvédő+analitikus
élelmiszeripari t.+
élelmiszeripari gépész t.
érettségire felkészítő
felnőttképzés
analitikus+élelmiszeripar
gépész technikus
élelmiszeripari
technikus+sütő- és
cukrászipari szaktechnikus
élelmiszeripari technikus
élelmiszeripari gépész
technikus
pék
cukrász
kertész
pék+húsipari termékgyártó
pék
cukrász
kertész + zöldség- és
gyümölcstermesztő ráépülés
pék
10

3/11. v
3/13. pc-dk

IV.

cukrász
pék-cukrász +
dísznövénykertész

19
21+3

Kollégium különös közzétételi listája

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége
Név
1

Betöltött munkakör
kollégiumvezető

Iskola végzettség
egyetem

2

főiskola

3
4
5

munkaközösség vezető –
kollégiumi nevelőtanár
kollégiumi nevelőtanár
kollégiumi nevelőtanár
kollégiumi nevelőtanár

6

kollégiumi nevelőtanár

főiskola

7

kollégiumi nevelőtanár

egyetem

főiskola
főiskola
főiskola

Szakképzettség
ember és társadalom
műveltségterületi tanár,
közoktatási vezető, szakvizsgázott
pedagógus
kollégiumi nevelő szakos tanár
kémia
rajz
testnevelés, közoktatási vezető,
szakvizsgázott pedagógus
élelmiszeripari üzemmérnök,
élelmiszer minőségbiztosítási
szakmérnök, mérnök-tanár
történelem

b) szabadidős foglalkozások köre
Idő

Hétfő

14:0015:00

játék
lehetőség
Informatika,
egyéni fogl.

15:0016:00

Szerda

Csütörtök

játék lehetőség

játék lehetőség

Informatika
terem
használata

Kimenők
16,00-ig

Informatika
egyéni fogl.

Informatika
egyéni fogl.

Informatika,
egyéni fogl.

Informatika
terem nyitva:

Kedd

Egyéni foglalkozások a csoportnevelőkkel

14:00-21:00
Edzések:

16:0017:15

Szilenciumok a szinteken

18:30- 21:00

Tanulószobák

17:3018:30

Korrepetáló tanulószoba

Egyéni
beszélgetések
lehetősége:

18:3019:30

Vacsora

19:00-21:00
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19:0020:00

20:0021:00
21:0022:00

Tematikus és
Tematikus és
csoportvezetői csoportvezetői
foglalkozások foglalkozások

Tematikus és
csoportvezetői
foglalkozások

Tematikus és
Tornaterem és
csoportvezetői konditerem:
foglalkozások
19:00-21:00

Szabadidős
foglalkozások

Szabadidős
foglalkozások

Szabadidős
foglalkozások

DT program

szakkörök

szakkörök

szakkörök

Szabadidős
foglalkozások

K termek
társalgók:
19:00-21:00

Felkészülés a takarodóra, egyéni beszélgetések

Kötelező és választható foglalkozások
Szakkörök:

KRESZ

36-os terem

csütörtök

19:00-20:00

Tanulást segítő

36-os terem

hétfő

19:00-20:00

Reform életmód

36-os terem

alkalmanként

19:00-20:00

Rajz-és kreatív

38-as terem

csütörtök

19:00-20:00

Sport-kör

38-as terem

hétfő, szerda

19:00-20:00

Kondi/erőemelő

39-es terem

kedd, szerda

19:00-20:00

Önismereti

40-es terem

szerda

19:00-20:00

Életút támogató

36-os terem

alkalmanként

19:00-20:00

Érettségi
matematika
előkészítő

36-os terem
szerda

19:00-20:00

Tornatermi
foglalkozások

Ügyelet

H-CS

19:00-21:00

Könyvtár

Iskolai rend
szerint

H-CS

nyitvatartási
időben
19:00-21:00

Video - film klub

zsibongó

eseti

Korrepetálások

társalgók

folyamatos

DT
klub/vezetőségi

35-ös szoba

kedd

Kecskemét

kedd

Színházi előadás

5 alkalommal
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c) externátusi ellátás igénybevételének lehetőségei
Kollégiumunk méretéből adódóan minden jelentkező diákot fel tud venni. A kollégiumi
férőhelyek száma 366. Esetleges túljelentkezés esetén a kollégiumi felvételi eljárásrendben
meghatározottak alapján döntünk a diákok felvételéről. Externátusi elhelyezésre jelenleg
nincs szükség, a kollégium kielégíti a felmerülő igényeket.
A kollégiumi ellátást bármely középiskolába járó diák igénybe veheti, aki magyar
állampolgársággal rendelkezik, középiskolai tanulói jogviszonya van és megfelel a
törvényben meghatározott feltételeknek.
A kollégiumi felvétel a kollégiumi jelentkezési lap kitöltésével kezdődik. A kollégiumi
tanulói jogviszony a kitöltött jelentkezési leadásával és az étkezési díj kifizetésével létrejön.
A kollégiumba felvételt nyert tanulók a kollégium által nyújtott összes szolgáltatást igénybe
vehetik.

d) a kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói
létszám
Tanulóink száma összesen 167, ebből SNI-s tanuló 5 fő, a számított létszám tehát 172 fő.
CSOPORT
1. csoport
2. csoport
3. csoport
4. csoport
5. csoport
6. csoport

létszám
29 fő
29 fő
29 fő
29 fő
29 fő
27 fő

helyszín
I. emelet - lány
II. emelet - lány
III. emelet - lány
I. emelet - fiú
II. emelet - fiú
III. emelet - fiú
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