Közzétételi lista
Középiskolai Leánykollégium
1145 Budapest, Uzsoki utca 34/a

1. A kollégium felvételi tájékoztatója, a felvételi eljárásrend, a www.uzsokikollegium.hu
oldalon a Jelentkezés menüpont alatt található, amely eljárás érvényes az externista
diákok felvételére is.
2. A fenntartó által engedélyezett tanulólétszám: 52 fő
Engedélyezett csoportok száma: 2
Csoportlétszámok: 24-26 fő, az egyes évfolyamok megoszlási arányának
függvényében
3. Az étkezési térítési díj mértékét az étkezést biztosító ÉSZGSZ határozza meg, az
esetleges kollégiumi térítési díj mértékét a fenntartó, Közép- Pesti Tankerületi
Központ határozza meg, a kedvezmények egyéni méltánylás alapján kerülnek
elbírálásra.
Kollégiumunkban a középfokú oktatás és az első szakmához jutás megszerzéséhez
szükséges kollégiumi ellátás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség
megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik az
intézményfenntartó által.
Az étkezési térítési díj megállapítása a mindenkori költségvetési törvény szerint
történik. Kedvezmény igénybevételéhez az étkezést biztosító ÉSZGSZ által kiküldött
nyilatkozat is szükséges, elérhető a Letöltések menüpontból.
4. A kollégium nevelési-oktatási munkájával összefüggő fenntartói értékelések nyilvános
megállapításai és ideje, valamint egyéb ellenőrzések, vizsgálatok eredményei az
Ellenőrzések menüpont alatt találhatóak.
5. Nyitva tartás rendje
A kollégium nyitva tartását és munkarendjét úgy határozza meg, hogy azok
alkalmazkodjanak diákjaink iskoláinak munkarendjéhez.
6. További információk: SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program a Letöltések menüpont
alatt olvashatók
7. A kollégiumban dolgozó főállású pedagógusok végzettsége és szakképzettsége
sorszám beosztás
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8. Szabadidős foglalkozások köre:
Szabadon választható foglalkozásainkat szezonálisan illetve állandó jelleggel hirdetjük
meg:
-

Idegen nyelv, nyelvvizsgára felkészítés
Emeltszintű érettségire történő felkészítés
Meditáció, relaxáció
Sportfoglalkozás

-

Szezonális jellegű foglalkozások
kertész szakkör
karácsonyi előkészületek
húsvéti előkészületek

 A kollégiumi ellátás térítésmentes
- ha a tanuló középfokú iskolában nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az
iskolai oktatás ingyenes
- ha a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében
vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást ingyenesen veszi
igénybe.
 Térítési díjat kell fizetni azon tanulónak, aki
- középfokú iskolában, tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyamot
harmadik, vagy további alkalommal ismétli
- iskoláját térítési díj fizetése mellett végzi - ebben az esetben a kollégiumi térítési díj
mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével

