Rózsaliget Kollégium közzétételi lista
A kollégium legfontosabb alapadatai
Neve: Kisteleki Általános Iskola és Kollégium Rózsaliget Kollégiuma
Fenntartó: Szegedi Tankerületi Központ
Működtető: Szegedi Tankerületi Központ
Lakói: Elsősorban a helyi középiskolába járó tanulók, de felvehetők más középiskolába járók,
általános iskolások és külön megegyezés alapján felsőoktatási intézmények hallgatói is.
Címe: 6760 Kistelek, Ifjúság tér 4.
Telefonszám:+ 36 62/259-810
Férőhelyek száma: 22
Nemek: koedukált kollégium
Életkor: 6-22 év közöttiek
Tanulócsoport: 1
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Személyi feltételek
Nevelőtestület létszáma: 1 fő
Munkakörök:
 Csoportvezető nevelőtanár: 1 fő
 Pedagógiai munkát segítő asszisztens: 1 fő

Szakképzettség:
 1 fő főiskolai végzettségű: - pedagógiai szakos nevelő

A nevelőtestület munkáját segíti 3 fő technikai dolgozó és egy kollégiumi titkár. Az
ismeretszerzési munkában segítséget tudunk nyújtani angol nyelvből, biológiából,
földrajzból,

magyar

nyelv

és

irodalomból,

matematikából,

de

egészségügyi,

mentálhigiénés, kommunikációs és önismereti téren is.

Tanulói összetétel
A kollégisták létszáma: 11 fő (2022. október 01-i adatok)
Közülük:

4 fő gimnáziumi tanuló
3 fő szakgimnázium, technikum tanuló
4 fő általános iskolai tanuló

Összesen:

6 lány
5 fiú

A fenntartó által engedélyezett csoportok megoszlása:

Kollégiumi csoportban: 11 fő
Kollégistáink tudás és neveltségi szintje igen heterogén. Sokan élnek csonka családban,
egyéb hátrányos helyzetben. Jelentős számú közülük külön elbánást, fokozott figyelmet és
gondoskodást igényel.
A kollégium biztosítja a megfelelő feltételeket a hátrányos helyzetű, halmozottan
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hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal
küzdő gyermekek részére is.

Tárgyi, dologi feltételek
2019 nyarán a kollégiumi épület hasznosítására a tulajdonos önkormányzat pályázati
forrást nyert. Ennek megfelelően az épület funkciója jelentősen megváltozik. Az egyre
csökkenő tanulói létszám is indokolta ezt a változást. A „B” épületrész földszinti helyiségei
kerültek átalakításra, összesen 22 férőhely kialakítására került sor.
4 leány, 3 fiú szoba, betegszoba, nevelői szoba, a tanulók számára melegítő konyha,
kiszolgáló helyiségek (tusoló, wc) kerültek kialakításra. Továbbá a tanulók számára közösségi
térként és a szilenciumok színtereként az épület klubterme továbbra is rendelkezésre áll.
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Kollégiumi felvételi lehetőségek
A kollégiumi felvétel elvei
 A lehetőségeinkből adódóan minden kollégiumi elhelyezést igénylő első osztályos tanuló
felvételt nyerhet.
 Amennyiben azonos feltételekkel rendelkező, tehát az iskolába naponkénti utazással
bejárni nem tudó tanulók száma meghaladja a felvehető tanulók létszámát, a szociális
helyzet alapján kell eldönteni, hogy ki részesül kollégiumi elhelyezésben
 Amennyiben minden olyan tanulót, akinek az iskolába járása naponkénti utazással nem
oldható meg, felvételt nyert a kollégiumba, és még további tanulók elhelyezésére
nyílik lehetőség, fel lehet venni a kollégiumba azt a tanulót is, aki nem lakik az iskola
székhelyén, de naponkénti utazással meg tudná oldani az iskolába járást.
 Rendkívül indokolt esetben az iskola székhelyén lakó tanuló is felvehető a kollégiumba.
Ilyen esetnek számít, ha a családban fertőző beteg, vagy állandó ápolásra szoruló beteg
él, vagy a család lakás és életkörülményei rosszabbak, vagy egyéb okból
veszélyeztetett.
A felvételt nyert tanulók csoportba történő beosztásáról a kollégium vezetője dönt. A csoportok
létszáma nem haladhatja meg a 25 főt.

Kollégiumi felvétel lehetőségei:
 Általános iskola 1-8. osztályába felvett tanuló
 Középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton, 9-12. évfolyamon tanuló diák
 Egyéb oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló, 18-25 év közötti diák.

A beiratkozás ideje:
Minden naptári évben június végétől az új tanév megkezdéséig várjuk a jelentkezőket.
Rendkívüli esetekben / szociális helyzet, lakhelyváltozás, stb./ a tanév időtartama alatt is
elfogadjuk a kérelmeket.

Externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
Kollégiumunk rendkívüli esetben és igény esetén biztosítani tudja az externátusi ellátást.
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Kollégiumi térítési díj
A kollégiumi térítési díjakat a kollégiumi titkár a kollégium vezetője által jóváhagyott
befizetési napokon havonta egyszer szedi be.
A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése, vagy szüneteltetése esetén a
többletfizetés kezdetét követő 1 hónapon belül a kollégium intézi. A kollégium az igénybe
nem vett kollégiumi térítési díjat, a bejelentést követő naptól kezdődően a következő
befizetés alkalmával beszámítja. A lemondás telefonon, személyesen, vagy írásban
történhet. A bejelentés elmulasztása esetén a visszatérítés nem lehetséges.
A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat
rendelete állapítja meg.

Kollégiumi térítési díj:
Kollégista
Gyermek

Nettó térítési díj

ÁFA 27%

Bruttó térítési díj

Reggeli

160

43

203

Ebéd

470

127

597

Vacsora

200

54

254

Reggeli + vacsora

360

97

457

Reggeli + vacsora
50%

180

48

228

Reggeli + ebéd +
vacsora 100%

830

224

1054

Reggeli + ebéd +
vacsora 50%

415

112

527

Kedvezmények igénybevételének feltételei:




A felvételt kérő tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
vagy a felvételt kérő tanuló (az 1997. évi XXXI. Tv. értelmében) tartósan beteg vagy
fogyatékos.
Nagycsaládosoknak járó kedvezmény (3 vagy több kiskorú, illetve 18-25 év közötti oktatási
intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek).
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Kollégiumi nyitvatartási rend
A kollégium éves munkarendje a kapcsolódó iskolák éves munkarendjéhez igazodik.
A kollégium éves munkarendjét a nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat
határozza meg a kollégiumvezetés javaslata alapján.
A kollégium szorgalmi időben vasárnaptól péntekig tart nyitva. Tanítási szünetekben reggel 715 óráig csak a beosztásuk szerinti munkát végzők tartózkodhatnak a kollégiumban (kivéve: a
kollégiumban lakók, rendezvények, táborok idején). A napirendre vonatkozó szabályokat a
házirend tartalmazza.
A kilencedikes tanulók és a diákvezetők a tanévkezdést megelőző két nappal, a többi tanuló az
iskolai tanévkezdést megelőző napon költözik be a kollégiumba.
A tanulók az iskolai szervezésű elfoglaltság után a kollégiumba érkeznek.
A tanulók minden tanítási napon 15.50 óráig szabadon rendelkeznek idejükkel.
Egyéb kötelezettségeiket a házirend tartalmazza.
A tanulók minden hét végén hazautazhatnak
Hét közben hazautazási engedély adható:
 Rendkívüli esetben a szülő kérésére,
 Tanítási szünet esetén,
 Betegség esetén.
Több napos tanítási szünetekben a tanulók hazautaznak, a kollégium nem üzemel. A
kollégiumot az utolsó tanítási napon 15.30-ig hagyhatja el, és a tanítást megelőző napon
17.00-tól 21.30-ig vissza kell térni. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.

Hagyományaink
 Augusztus végén a gólyatábor idején a kollégiumi diákönkormányzat tagjai
megismertetik az épülettel, az alapvető szabályokkal az új kollégistákat,
 Szeptemberben a negyedikesek vidám műsor keretében kollégistává avatják az
elsősöket,
 Október elején verseny a legsportosabb kollégista címért és a vele járó vándorserlegért,
 Október 6-án megemlékezés az aradi vértanúkról,
 November második fele: egészségnevelési hét,
 December 5-én Mikulásjárás a kollégiumban,
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 December 2. hetében közösségenként „Karácsony est”
 Január: asztalitenisz házibajnokság,
 Március 3. vagy 4. hetében jelmezes tavaszi műsor
 Májusban kollégiumi ballagás, végzősök búcsúztatása
 Tanév végén Rózsabuli,

Hagyományrendszerünk fejlesztését kívánjuk elérni az alábbiakkal:
 Rendszeres színházlátogatás kollégiumi szinten
 Testvérkapcsolatok építése hazai és külföldi társintézményekkel
 Kollégiumi kirándulások szervezése
Szabadidős tevékenység
A Rózsaliget Kollégium kulturális téren és a sport tekintetében is olyan
hagyományokkal rendelkezik, melyek arra köteleznek bennünket, hogy ezt az aktív kulturális
életet megőrizzük, a jó hagyományokat átvegyük, és új ötletekkel gazdagítsuk. Az aktív pihenés
különböző formái gazdagítják a személyiséget, pozitív irányba fejlesztik a serdülők
egyéniségét.

Önképzőkörök, szakkörök
Kézműves kör
A jelentkező diákok különböző stílusú grafikai technikákat gyakorolhatnak. Emellett egyéb
kézműves tevékenységek elsajátítására is lehetőség nyílik. A résztvevők egyéni készségeiket
bemutathatják, taníthatják, fejleszthetik.

Mindez

jó

hatással

van

kreativitásukra,

kézügyességük fejlesztésére, önálló stílus megtalálására.
Társasjáték kör
A jelentkező diákok különböző társas és logikai játékok játékszabályait ismerhetik meg. Ezzel
is a szociális kompetenciáik fejlesztése, a másik elfogadásának, a győzelem és a vereség
élményének megélése, a közösen való játék, mint az aktív szabadidő eltöltés lehetőségeit
ismerhetik meg.
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Kirándulás, túrázás
Célmeghatározás:
 Fizikai állóképesség, edzettség növelése, az egészség megőrzése
 Nevezetességek, természeti környezet megismerése
 A környezetvédelem fontosságának megértése, az abban való aktív részvétel
 A lehetőségekhez mérten a tanévben egy alkalommal csoportonkénti, esetleg
intézményi kirándulást szervezünk
A tanévi igényeket felmérve a tevékenységeket az adott érdeklődés szerint indítjuk.

Pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai:
Nem releváns, nem történt szakmai ellenőrzés.

Fenntartói értékelés:
Nem releváns.
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