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1.  A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 
A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint 
externátusi elhelyezését. A kollégiumba minden köznevelési intézménnyel tanulói 
jogviszonyt létesítő tanuló (kiskorú esetén a szülő vagy gyám) kérheti a felvételét. 
A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés az Nkt. 53. § (3) bekezdésben 
meghatározott esetben a tanulói jogviszony fennállásáig, egyébként egy tanévre szól. 
A kollégiumi felvételi kérelem a kollégiumi honlapon érhető el:  
https://kollegium.ibela.hu/wp-
content/uploads/2022/10/felveteli_kerelem_2022_2023.doc 

 
2. A beiratkozásra meghatározott idő 

A beiratkozás szorgalmi időben folyamatos. 
 

3. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 
A fenntartó által a kollégiumban engedélyezett tanulólétszám 156 fő, jelenleg öt 
kollégiumi csoporttal működünk a tanulólétszámnak megfelelően. 
 

4. 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 térítési díj (étkezés) mértékét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
határozza meg. A jogosultságok igazolásával egyéni elbírálás alapján kerül 
megállapításra, hogy ki jogosult kedvezményre (pl. 50%-osra jogosít a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény, illetve ha legalább három gyermeket nevel a család, 
továbbá az otthont nyújtó ellátási formában részesülő tanulók számára 100%-os 
támogatást nyújt az állam). Az intézmény épületében található étteremben lehet a 
napi menüt elfogyasztani.  
Az igényléseket beiratkozáskor/beköltözéskor, illetve a jogviszony fennállása alatt 
folyamatosan adhatják le a tanulók. Ügyintézésre minden esetben a Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata munkatársa jogosult. 
A menzai térítési díjat minden hónap utolsó hetében közzétett napokon kell befizetni 
a következő hónapra vonatkozóan. 
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Az étkezést minden nap 10 óráig lehet lemondani, a lemondás a bejelentést követő 
naptól él. A befizetett menzai térítési díjat lemondás esetén a következő hónapban 
írják jóvá. Amennyiben ez nem lehetséges, a díjat visszafizetik. 
Az étkezésen túl egyéb díjfizetési kötelezettséget az intézmény nem ír elő 
szabályzataiban.  
 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 
nyilvános megállapításai és ideje:  
A fenntartó az intézmény 2020/2021. tanévi munkáját értékelte. Az értékelést az 
intézmény honlapján hoztuk nyilvánosságra. Az értékelés összegzése tartalmazza, 
hogy az értékelt tanévben az intézmény a pedagógiai programot jól és eredményesen 
hajtotta végre. 
A fenntartói értékelés dokumentuma elérhető:  
https://ibela.hu/letoltes/dokumentumok/Szekszard_I_Bela_fenntarto_ert.pdf 
A 2021/2022. tanév munkájának értékelését a feltöltés napjáig még nem kaptuk meg. 
 

6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 
Szorgalmi időben a kollégium vasárnap 14 órától péntek 17 óráig folyamatosan tart 
nyitva. Tanuló a kollégiumban hétvégén és a szorgalmi időszakon túl csak 
kollégiumvezetői/igazgatói engedéllyel, előre egyeztetett, oktatási intézmény által 
szervezett rendezvény, gyakorlat miatt tartózkodhat. 
A kollégium a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti 
rendet tanévenként az igazgató határozza meg. 
 

7. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 
rendezvények, események időpontjai: 
 

ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK 
Az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az 
iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontjai:   
2022. szeptember 1. (csütörtök) Tanévnyitó ünnepély (17.45) 
2022. október 6. (csütörtök) Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról 
2022. október 12. (szerda) Nyílt nap a gimnáziumban, nyitott kollégium 
2022. október 12. Felvételi tájékoztató a gimnáziumban 
2022. október 20. (csütörtök) Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 
2022. október 21. (péntek) AJKP nyílt nap 
2022. október 25. (kedd) Diáknap és Gólyaavató 
2022. november 7-25. Három hetet meghaladó projekt – Pályaorientáció közép-és felsőfokon 
2022. november 11. Szalagtűző (17:30-tól) 
2022. november 16-17. (szerda-csütörtök) Nyílt napok a gimnázium, nyitott kollégium 
2022. november 18. AJKP nyílt nap 
2022. november 22-24. Pályaválasztási Börze 
2022. november 23. Felvételi tájékoztató intézményünkben. 
2022. december 6. Mikulás est 
2022. december 20. (kedd) Karácsonyi műsor  
2023. január 19. (csütörtök) Magyar Kultúra Napja 
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2023. február 16. (csütörtök) Farsang 
2023. február 23. (csütörtök Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 
2023. március 14. (kedd) Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról   
2023. április 12. A költészet napja Szügyi Hajnalka 
2023. április 17. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
2023. április 24 – április 28. Fenntarthatósági témahét  
2023. április 28. (csütörtök) Kollégiumi ballagás  
2023. május 5. (péntek du.) Ballagás az I. Béla Gimnáziumban 
2023. június 1. (csütörtök) Nemzeti Összetartozás Napja 
2023. június 9-11. Kolimpia 
2023. június 21-23. Gólyatábor  
 
 
A nemzeti ünnepeink, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontja: 
2022. október 6. (csütörtök) Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról 
2022. október 20. (csütörtök) Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 
2023. február 23. (csütörtök  Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 
2023. március 14. (kedd) Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 
2023. április 17. A holokauszt áldozatainak emléknapja  
2023. június 1. (csütörtök) Nemzeti Összetartozás Napja 
 
 
Az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában 
2023. február 2.  
2023. június 14. 
 
 
Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja: 
2022. augusztus 23. 9.00 Alakuló értekezlet kollégium 
2022. augusztus 24. 9.00 Alakuló értekezlet kollégium a gimnáziummal közösen 
2022. augusztus 25-26. Nevelőtestület tanácskozásai 
2022. augusztus 30. 10:30 Tanévnyitó értekezlet 
2022. szeptember 7. Nevelőtestületi értekezlet, Arany János Program tanári-osztályfőnöki-csoportvezetői értekezlet 
2022. szeptember 29. 15.00 Nevelőtestületi értekezlet (munkaterv elfogadása) 
2022. november 10. 14:00 Nevelési értekezlet 
2023. február 1. Félévi értékelő értekezlet 
2023. július 3. Tanévi munkát értékelő értekezlet 
 
 
Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 
2022. október – 2023. január Felsőoktatási intézmények nyílt napjain a végzős kollégisták egyéni részvétele (csop.vez. 
hiányzás kezelése) honlapon folyamatos tájékoztatás 
2022. november 7-25. Három hetet meghaladó projekt (pályaválasztás közép- és felsőfokon) 
2023. január 18. A gimnáziumban végzős szülő-diák értekezlet: a felvételi eljárás rendje, érettségi eljárás összhangja 
2023. január 26.  A végzős csoportvezető beszámol a jelentkezési szándékról, pályaorientáció 
2023. február 15-ig  jelentkezés segítése 
2023. május – június A dokumentumok beküldésének segítése 
 
 
Beiskolázás időpontjai a tanév rendje rendelet alapján: 
2022. szeptember 9. A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az 
Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről. 
2022. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 
területeinek meghatározási formáját. 
2022. október 12. Nyílt nap a gimnáziumban, nyitott kollégium. Felvételi tájékoztató rendezvény intézményünkben. 
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2022. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által 
közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét 
tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 
2022. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 
2022. október 21. AJKP nyílt nap a kollégiumban. 
2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 
2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük 
iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással 
kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és 
gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja. 
2022. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 
2022. november 16-17. Nyílt nap a gimnáziumban, nyitott kollégium. 
2022. november 18. AJKP nyílt nap a kollégiumban. 
2022. november 22-24. Tolna Megyei Pályaválasztási Börze 
2022. november 23. Felvételi tájékoztató intézményünkben. 
2022. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi 
vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt 
– intézménybe. 
2022. december 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a 
Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 
feladatlapigényüket. 
2022. december 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 
2023. január 19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása. 
2023. január 20. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkezőkkel. 
2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 
2023. január 21. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli 
felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett 
intézményekben. 
2023. január 25. Értesítés a központi felvételi vizsga eredményéről intézményünkben. 
2023. január 31. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik 
évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin 
alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 
2023. február 1. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 
2023. február 3. Értesítés a pótló központi felvételi vizsga eredményéről intézményünkben. 
2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az 
írásbeli eredményéről a tanulókat. 
2023. február 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő 
intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért 
felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 
2023. február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a 
Hivatalnak. 
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a 
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 
2023. február 27-március 14. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében. 
2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 
2023. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik 
példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak. 
2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC 
sorrendben. 
2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 
 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    

 

 

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM 

KOLLÉGIUMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – 
megküldi a Hivatalnak. 
2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és 
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 
2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
2023. május 8–19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 
90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 
2023. május 8-augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 
kérelmekről. 
2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 
2023. június 7. A felvételt nyert tanulók nyelvi szintfelmérője, első szülői értekezlet. 
2023. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. A beiratkozás tervezett időpontja intézményünkben 2023. június 23. 
(péntek). 
2023. június 21-23. Gólyatábor a kollégiumban. 
 
 
Szülői értekezletek időpontja a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban, az ide érkező szülőkkel a csoportvezetők is egyeztetnek: 
2022. szeptember 14. minden évfolyam (18 órától SZMK ülés és választás) 
2023. január 18. végzős évfolyam (12.A, 12.B, 12.C) (összevont, diákoknak is, majd osztályonkénti) 
2023. február 8. 9-10-11. évfolyam 
2023. április 12. végzős évfolyam (12.A, 12.B, 12.C) (osztályonkénti) 
2023. április 19. 10. évf. (összevont, diákoknak is) 
 
 
Fogadóóra időpontja a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban, az ide érkező szülőkkel a csoportvezetők is egyeztetnek: 
2022. november 16. 
2023. március 22. 
 
 
Iskolaszék üléseinek időpontja: 
2022. szeptember 28. Munkaterv véleményezése, tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatok- egyetértési jog gyakorlása 
2022. április 5. Egyénileg választható órák véleményezése 
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8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: 
Iskoláinkban a jelentési időszakban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem 
történt.  
A legutóbbi - ötévente esedékes - intézményi átfogó tanfelügyeleti ellenőrzés és értékelés a 
gimnáziumban és az általános iskolában 2018 márciusában zajlott, ezt megelőző években az 
intézmény vezetőjének és az általános iskola vezetőjének tanfelügyeleti ellenőrzésére és 
értékelésére került sor.  
A fenti ellenőrzések és értékelések pozitív eredménnyel zárultak, az értékelés 
dokumentumai az intézmény honlapján nyilvánosak, az alábbi linken közvetlenül elérhetőek: 
https://ibela.hu/dokumentumtar/31/tanfelugyeletek-eredmenye 
 
A dokumentumok címe:  
              Az intézmény igazgatójának külső, vezetői tanfelügyeleti értékelése (2016) 
              Az általános iskola tagintézmény-vezetőjének külső, vezetői tanfelügyeleti értékelése 
(2017) 
              Gimnáziumi tanfelügyeleti összegző értékelés dokumentuma (2018) 
              Általános iskolai tanfelügyeleti összegző értékelés dokumentuma (2018)  
              Gimnáziumi Intézkedési Terv (2018-2023) 
 
2019-es kollégiumi (intézményi) tanfelügyeleti ellenőrzés (időpontja 2019. 12. 19. összegző 
értékelése az intézmény honlapjáról az alábbi linken érhető el:  
https://ibela.hu/dokumentumtar/31/tanfelugyeletek-eredmenye 
Ezen az oldalon a dokumentumok címe: 
A kollégiumvezető külső, vezetői tanfelügyeleti értékelése (2019) 
Kollégiumi tanfelügyeleti összegző értékelés dokumentuma (2020) 
Kollégiumi Intézkedési Terv (2020-2025) 
 
A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 13. § (1) 
2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a 
Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében 
foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő 
megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és 
dokumentálását. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést 
a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére. 
 
 
 
 
 
 

https://ibela.hu/dokumentumtar/31/tanfelugyeletek-eredmenye
https://ibela.hu/dokumentumtar/31/tanfelugyeletek-eredmenye
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9. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi 
linkeken érhető el: 

 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Házirend 
Pedagógiai Program 
 

10. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 
szakképzettsége: 
 

 Betöltött munkakör Iskolai végzettség Szakképzettség 

1. kollégiumvezető egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom 
szakos bölcsész és tanár, okleveles 
etikatanár (erkölcstantanár), okleveles 
matematikatanár 

2. kollégiumi 
nevelőtanár 

egyetem történelem szakos általános iskolai 
tanár, földrajz szakos középiskolai tanár 

3. kollégiumi 
nevelőtanár 

egyetem okleveles angol nyelv és irodalom 
szakos bölcsész és tanár 

4. kollégiumi 
nevelőtanár 

egyetem egészségügyi szakoktató, ápoló, 
okleveles szociológus 

5. kollégiumi 
nevelőtanár 

egyetem történelem szakos tanár és könyvtáros, 
okleveles informatikus könyvtáros 

6. kollégiumi 
nevelőtanár 

egyetem pedagógia szakos előadó, ének-zene – 
népművelés szakos általános iskolai 
tanár, közoktatási vezető 

7. kollégiumi 
nevelőtanár 

egyetem okleveles földrajztanár, okleveles 
informatikus könyvtáros, földrajz szakos 
tanár, könyvtáros 

8. kollégiumi 
nevelőtanár 

egyetem okleveles német nyelv és irodalom 
szakos bölcsész, okleveles német szakos 
középiskolai tanár, okleveles 
minőségfejlesztés-tanár 

 
A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége  

Feladatkör  
A feladatkört 

betöltők száma  
Iskolai végzettség  Szakképzettség  

Kollégiumi titkár  1 fő  főiskola művelődésszervező 

Kollégiumi ápoló 1 fő középfokú általános ápoló, 
általános asszisztens 

https://ibela.hu/letoltes/dokumentumok/OM_036394_I_B%C3%A9la_SZMSZ_2020_08_31_kozzetett.pdf
https://ibela.hu/letoltes/dokumentumok/Szdi_I_Bela_Gimnazium_Hazirend_2021_janu%C3%A1r.pdf
https://ibela.hu/letoltes/dokumentumok/OM036394_PED_PROGRAM.pdf
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11. A szabadidős foglalkozások köre: 
Szakkörök: 
 labdarúgás szakkör   heti 1 óra 
 filmklub    heti 2 óra 
 életmód    heti 2 óra 
 játékpercek    heti 1 óra 
 Népek táncai    heti 1 óra 
 Zenede szakkör   heti 1 óra 
 Ember- és társadalomismeret heti 1 óra 
 
Tehetséggondozás 

angol nyelv    heti 1 óra 
német nyelv    heti 2 óra 

 
Felzárkóztatás 
 angol nyelv    heti 3 óra 
 német nyelv    heti 1 óra 
 történelem, földrajz   heti 1 óra 
 biológia, fizika, kémia   heti 2 óra 
 

  Egyéb: 
   DÖK-foglalkozás   heti 1 óra 
   tanulásmódszertan (előkészítő) heti 1 óra 
 

12. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége: 
A nemzetei köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 52. § (1) alapján „A tanuló az iskola 
útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi 
elhelyezését". Kollégiumunkban van mód az externátusi ellátás lehetőségét kérni. 
 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, Kollégiumi Pedagógiai 
Program (2020), 19. fejezet: 

„Kollégiumunk biztosítja az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges - lakhatáson kívüli - 
feltételeket (felkészítő, felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, egyéni törődést biztosító és 
szabadidős foglalkozások) minden olyan tanulónak, akinek családi körülményei ezt indokolják,  

a) de férőhely hiányában nem kaphat kollégiumi elhelyezést, illetve  
b) Szekszárdon vagy Szekszárd környékén lakik, és lehetősége van arra, hogy a kollégiumi 

foglalkozásokon való részvétel után 21 óra előtt otthonába érjen szülői felügyelettel vagy 
anélkül.  

Ez az elhelyezési forma az Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanulók évfolyamonként 
maximum 10 %-nak is megengedett. 
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Az externátusi elhelyezés esetében  

 a kollégistának részt kell vennie a számára kötelezően előírt és a választott kollégiumi 
foglalkozásokon,  

 a kollégium lakhatást nem biztosít. Amennyiben a kollégista részt kíván venni a kollégium 
olyan rendezvényén, melyen való részvétele után már nem tud lakóhelyére távozni, a 
kollégium csak abban az esetben tud férőhelyet biztosítani számára, amennyiben még 
rendelkezik szabad férőhellyel,  

 sem a kollégium, sem az Arany János Kollégiumi Program nem vállalja át a kollégista 
lakhatási költségeit, 

 a tanulóval és gondviselőjével a kollégium megállapodást köt arról, hogy 
o a kollégista  

 vállalja az externátusi jogviszonnyal járó kötelezettségeket (foglalkozások 
látogatása, házirend betartása, rendezvényeken való részvétel, …),  

 megállapodást ír alá az externátusi elhelyezés szabályainak megismeréséről, 
betartásáról, illetve betartja az abban szereplő érkezési és távozási 
időpontot, 

 kollégiumi rendezvényen való részvételét legalább egy héttel hamarabb 
írásban jeleznie kell a kollégiumvezetőnek; 

o a gondviselő: 
 segíti a kollégistát kötelezettségeinek teljesítésében, 
 megállapodást ír alá az externátusi elhelyezés szabályainak megismeréséről, 

betartásáról, illetve betartatja az abban szereplő érkezési és távozási 
időpontot, 

 kapcsolatot tart a kollégiumi csoportvezetővel, 
 a kollégista kollégiumi rendezvényen való részvételét legalább egy héttel 

hamarabb írásban jeleznie kell a kollégiumvezetőnek; 
o a kollégium: 

 biztosítja az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges - lakhatáson kívüli - 
feltételeket, 

 a kollégium nem felelős a kollégistáért a kollégiumból a megállapodásban szerepelő érkezés 
előtt és távozás után.” 

 
 

13. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám: 
 

kollégiumi csoport Létszám (számított létszám) 

1. csoport 26 (27) 

2. csoport 26 (29) 

3. csoport 25 (28) 

4. csoport 22 (23) 

5. csoport 20 (22) 

 


