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A kollégium felvétel eljárási rendje

1. Kollégiumi felvétel

A tanulók kollégiumi jogviszonya - kivéve a jogszabályban
tanévre szól (Nkt.52.§ (4)). A nem önálló kollégiumba való
egyetértésével az iskola főigazgatója dönt. A kollégiumba
történő beosztásáról a kollégiumvezető dönt, a kollégiumi
kikérésével. (Nkt. 52.§ (2))

meghatározott eseteket – egy
felvételről a kollégiumvezető
felvett tanulók foglalkozásra
nevelőtestület véleményének

1. Tárgyévet megelőző tanév április 15-ig, a kollégiumban fel kell mérni a kollégiumi
jogviszony megújítására vonatkozó tanulói igényeket. Azok a tárgyévet megelőző
tanévben kollégista tanulók, akik a következő tanévben is igényt tartanak a kollégiumi
ellátásra, a jelzett időpontig megújító kérelmet (Felvételi kérelem) nyújtanak be (1.
számú melléklet). A megújító kérelmeket a diákönkormányzat és a nevelőtestület
véleményezi, majd április 30-ig javaslatot nyújt be az intézmény vezetőjének
2. A kollégiumi felvételüket új jelentkezőként kérő 9. osztályos tanulók igényüket az
iskolai jelentkezési lapokon tüntetik fel, melyről a középiskola előzetes felvételi listát
készít. Saját tervezési feladataihoz, a kollégium az iskolától a rendkívüli felvételi
eljárás lezárását követően kér tájékoztatást. (általában május 15.)
3. A tanév rendjében meghatározott középiskolai beiratkozáson (általában június 23-25.)
a kollégium nevelőtanárai – az intézményvezető beosztása szerint – vesznek részt.
Ellenőrzik a jelentkező tanulók tényleges iskolai beiratkozását, illetve lehetőséget
biztosítanak a további érdeklődők kollégiumi jelentkezésére. A beiratkozást követően,
június 30-ig készülnek el a jelentkezések végleges listái.
4. Új jelentkezőnek számítanak azok a felsőbb éves tanulók is, akik korábban nem voltak
kollégisták, de a tárgyévben kollégiumi ellátást kérnek. Ezt a kollégiumban
beszerezhető Felvételi kérelem kitöltésével és benyújtásával tehetik meg.
5. A megújító kérelmeket, a 9. évfolyamos felvételi igényeket, valamint a felsőbb éves
jelentkezők kérelmeit a kollégium vezetője bírálja el.
6. A kollégiumba való felvételt 80 fő számára tudunk biztosítani.

7. Az elbírálás során az alábbi szempontok vehetők figyelembe:
 A már kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók megújító kérelmei
 A 9. évfolyamos új jelentkezők jelentkezései
 A felsőbb éves új jelentkezők.
 Az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak
megújító kérelmei
 Az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak
új jelentkezői
8. A megújítási kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a kollégiumba jelentkező
tanuló
 előző tanítási évben tanúsított kollégiumi magatartását, viselkedését,
 tanulótársaihoz, nevelőtanáraihoz, az intézmény alkalmazottaihoz való
viszonyulását,
 tanuláshoz, közösségi tevékenységhez és a munkához való hozzáállását,
 a házirendben foglalt intézményi szabályok betartását.
9. Az elbírálás során kialakított lista alapján, a kollégiumvezető egyetértésével az iskola
főigazgatója július 1-5. között – a DÖK és a tantestület javaslatainak, valamint a
kollégiumi férőhelyek számának figyelembe vételével – dönt a felvételekről, továbbá a
tanulók intézmények közötti (Móricz Zsigmond Református Kollégium, Illéssy Sándor
Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola) megoszlásáról. A felvétel, az
intézmények közötti megoszlás és a csoportokba sorolás, az elhelyezési lehetőségek
figyelembe vételével a következő általános szempontokon alapul:
 az állandó lakóhely távolsága, közlekedési feltételek,
 azonos távolságra lakók között a tanulmányi eredmény dönt
 az előző tanév kollégiumi elhelyezései,
 egyéni elbírálás igazolás alapján (rossz közlekedés, szociális rászorultság,
gyermekvédelmi döntés stb…)
 az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
tanulóinak történő kollégiumi hely biztosítás az intézmény által feltöltött
helyek függvényében a fennmaradó helyekre lehetséges.
10. A felvételi döntésről az intézményvezető „Határozat”-ot hoz és július 15-ig postázza
az érintetteknek. A kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is
értesíteni kell. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül
sor, a határozatot számára is meg kell küldeni. (20/2012. EMMI rendelet 48.§ (5))
11. A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni,
melyet a Móricz Zsigmond Református Kollégium főigazgatójának, illetve a
kollégium vezetőjének címezve lehet benyújtani.
12. Amennyiben helyhiány miatt a tanuló várakozó listára kerül, szabad férőhely esetén a
felvételről értesítést kap.
13. A fellebbezések elbírálása után augusztus 25-ig kerül kialakításra a végleges
kollégiumi felvételi lista.

14. A kollégiumi férőhelyek számától, valamint a feltöltöttségtől függően kollégiumi
felvétel a tanév bármely időszakában kérhető, de az így létesített kollégiumi
jogviszony is csak az aktuális tanév végéig tart.
15. „A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell
venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót,
akinek gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.” (Nkt.52§ (3))
Kisújszállás városi állandó lakhellyel rendelkező tanuló akkor is felvehető, ha az
iskola intézményvezetője, illetve osztályfőnöke a gyermek személyiségfejlődése
érdekében, annak kollégiumi elhelyezését írásban kezdeményezi.
16. A nem magyar állampolgárságú tanulók felvételénél az Nkt. 92§-ában foglaltak az
irányadók.
17. Annak a tanulónak a felvételi kérelme nem tagadható meg, akinek felvételét a
gyámhatóság kezdeményezte. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság
kezdeményezése alapján került sor, a határozatot a gyámhatóság számára is meg kell
küldeni. (20/2012. EMMI rendelet 48.§ (4))

2. A kollégiumi tagság megszűnése
A Nkt. 53.§ (8-10) és a 20/2012. EMMI rendelet 50.§ (7-9) értelmében
A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik:









a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén,
a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,
ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató - a szülő, nagykorú
tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének
vizsgálata után - megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre
emelkedésének napján,
ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a tanuló kollégiumi tagságáról írásban
lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon,
ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.
Tanév közben szűnik meg a kollégiumi tagsági jogviszonya annak a tanulónak, akinek
a tanulói jogviszonya - az áthelyezést kivéve - tanév közben szűnt meg, a
megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésével.
A kollégiumi tagsági jogviszony megszűnéséről a kollégium vezetője írásban értesíti a
tanulót - kiskorú tanuló esetén a tanuló szülőjét - és az iskola igazgatóját.

Kisújszállás, 2015. szeptember 01.

