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A budapesti Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
különös közzétételi listája 2017/2018
1. A kollégiumi felvétel rendje, a felvétel intézményi sajátosságai
Felvétel – általános tájékoztató
A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium tagja lehet minden olyan tanuló, aki
megfelel az érvényes jogszabályi feltételeknek.
A felvételek ügyében a szülő (gondviselő) és a tanuló egybehangzó írásos kérése alapján
az igazgató dönt. A felvételi kérelmeket májustól folyamatosan várjuk. Pozitív elbírálás
esetén a beiratkozással kapcsolatos teendőkről írásban értesítjük.
A felvételi kérelemhez az iskolai felvétel igazolása (tanulói jogviszony igazolása) és az
utolsó lezárt félév értesítője, illetve bizonyítványa is szükséges.
A kollégiumi tagság létesítésének feltétele a Házirend, az SzMSz és a vonatkozó
jogszabályok betartásának vállalása.
A kollégiumi felvétel az adott tanévre szól; célja az iskolai tanulmányok eredményes
elvégzésének támogatása. A kollégista a tanítási időszak alatt a kollégiumban tartózkodhat.
A kollégiumi tagság a beköltözéssel kezdődik. A beköltözéskor egy 30 napnál nem
régebbi háziorvosi igazolással igazolni kell, hogy a diák közösségbe jöhet.
A kollégiumi tagság megújítása
A kollégiumi tagság a felvételi kérelem beadásával újítható meg minden tanévben. Az
írásos kérelmek leadási határideje május közepe.
A kollégiumi felvételről - a nevelőtestület véleménye alapján - az igazgató dönt,
legkésőbb a tanévnyitó értekezletet követő napon. Döntéséről írásban tájékoztatja a
kérelmezőt.
A döntés lehet:

Jóváhagyó.


Feltételhez kötött (feltételes felvétel). A feltételhez kötött határozatban feltüntetésre
kerülnek a feltételek. Amennyiben ezeknek a tanuló nem tesz eleget, kollégiumi
tagsága év közben is megszüntethető.



Elutasító. Az elutasító határozatban a döntést indokolni kell. Az elutasító határozat
ellen fellebbezés nyújtható be.

A tagság megújításának szempontjai:
1. A kollégium intézményi alapdokumentumaiban leírt követelmények teljesítése, ezen
belül különösen:


viszonya a közösséghez, az együttélés szabályainak betartása,



a tanuló képességéhez mért tanulmányi munkája,



a kollégium érdekében végzett közösségi tevékenysége,



eredménye az értékelési rendszerben.

2. A kollégista szociális körülményei.
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Az érvényes, hivatalos dokumentumok meglétével, bemutatásával igazolandó.
A kollégiumi felvétel intézményi sajátosságai


A felvétel során előnyt élveznek a középfokú nevelési-oktatási intézmények 7 –
12. évfolyamos tanulói.



A felvétel során előnyt élveznek a tehetséggondozó programok valamelyikébe
jelentkezők.



A kollégiumi felvétel feltétele, hogy a jelentkező diák bizonyítványában,
értesítőjében egyetlen tantárgyból sem szerepel elégtelen osztályzat.



A felvétel során az újonnan jelentkező diákokat előnyben részesítjük azokkal a
régi diákokkal szemben, akik az év végi értékelés szerint nem megfelelően
teljesítették a kollégium követelményeit.



Tanév közben csak kivételes és indokolt esetben veszünk fel diákot.
2. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Az externátusi ellátásra való jelentkezés írásbeli kérelem útján lehetséges, a szülő
(gondviselő) és a tanuló egybehangzó kérelme alapján. Az externátusi ellátásról való döntés
egy tanévre szól. Az externátust igénylő tanuló kérelme elbírálásánál a kollégiumi felvétel
intézményi sajátosságait, és a vonatkozó jogszabályokat vesszük figyelembe.
3. A kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám

Száma

Megnevezés

Létszám

1.

F1

23

2.

F2

20

3.

F3

22

4.

F4

19

5.

F5

20

6.

F6

24

7.

F7

22

8.

F8

20

9.

L1

23

10.

L2

22

11.

L3

19

12.

L4

21

13.

L5

22

14.

L6

20

15.

L7

23
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Száma

Megnevezés

Létszám

16.

L8

20

17.

L9

22

18.

L10

22

4. Térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség, továbbá az adható
kedvezmények
A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha
a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az
iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai
szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.
A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai
alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke
azonos az iskolai térítési díj mértékével.
A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjat a fenntartó számítja ki,
mely a 2017/18-as tanévben 8.500 Ft/hó/fő.
A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási
intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes
ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.
Az étkeztetést külső szolgáltató látja el, amelyet a tanulók igénybe vehetnek, s mely
szolgáltatás igénybevétele esetén a diákok a szolgáltatásért fizetni kötelesek.
Az alábbi táblázat a kollégiumi szolgáltatást térítésmentesen igénybe vevő tanulóink
számára érvényes árakat tartalmazzák.
Megnevezés
Kollégiumi

Térítési díj (Ft/fő/nap 100%) + ÁFA Térítési díj (Ft/fő/nap 50%) + ÁFA
864

432

reggeli

188

94

ebéd

351

175

vacsora

325

163

ellátás (összesen)
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50 %-os díjkedvezmény vehető igénybe az alábbi esetekben:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után,
- három vagy többgyermekes családoknál,
- tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után.
Az intézményben lehetőség van különböző érzékenységi típusnak megfelelő diétás menü
igénybevételére.
Az alábbi táblázat a díj fizetésére kötelezett tanulóink számára érvényes árakat tartalmazzák.
Megnevezés

Térítési díj (Ft/fő/nap Vendég) + ÁFA

Kollégiumi ellátás (összesen)

1538

reggeli

343

ebéd

650

vacsora

589

5. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége

pedagógusok
száma

beosztása

végzettsége

szakképzettsége

1.

igazgató

egyetem

földrajz, rajz szakos tanár, közoktatási vezető
szak, környezetvédő

2.

általános igazgatóhelyettes,
AJTP programgazda

főiskola

villamosipari műszaki tanár, villamosipari
üzemmérnök, tanügyigazgatási szakértő,
köznevelési szakértő

3.

pedagógiai
igazgatóhelyettes

egyetem

matematika, fizika szakos tanár, közgazdász,
közoktatási vezető szak, köznevelési
szakértő, szaktanácsadó

4.

munkaközösség vezető,
nevelőtanár, AJTP
csoportvezető

főiskola

matematika, fizika szakos tanár

5.

munkaközösség vezető,
nevelőtanár, AJTP
csoportvezető

egyetem

földrajz, történelem szakos tanár, közoktatási
vezető szak

6.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

magyar nyelv és irodalom, német nyelv és
irodalom szakos tanár, Irodalom és
kultúratudományok doktora (PhD)

7.

nevelőtanár

egyetem

matematika, fizika szakos tanár

8.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

történelem szakos tanár
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pedagógusok
száma

beosztása

végzettsége

szakképzettsége

9.

nevelőtanár

egyetem

földrajz, spanyol nyelv és irodalom szakos
tanár

10.

nevelőtanár, csoportvezető

főiskola

testnevelés szakos tanár

11.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

történelem, orosz, angol szakos tanár

12.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

testnevelés-sportszervező szakos tanár,
közoktatási vezető szak

13.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

történelem szakos tanár

14.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

matematika, fizika szakos tanár, közoktatási
vezető szak,

15.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

vegyészmérnök, vegyész mérnöktanár, játékés szabadidő-szervező tanár

16.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

matematika, rajz szakos tanár, oktatás
informatikus

17.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

vizuális és környezetkultúra szakos tanár,
vizuális kommunikáció tervezőművész

18.

nevelőtanár

egyetem

spanyol nyelv és irodalom, történelem szakos
tanár

19.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

20.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

latin nyelv és irodalom szakos tanár

21.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

biológia, földrajz szakos tanár, mozgókép- és
médiakultúra szak

22.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
szakközgazdász, mérlegképes könyvelő

23.

nevelőtanár, csoportvezető

főiskola

magyar nyelv és irodalom, orosz szakos
tanár, segédkönyvtáros

24.

nevelőtanár, csoportvezető

egyetem

történelem, rajz szakos tanár,
segédkönyvtáros

25.

nevelőtanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

26.

nevelőtanár

egyetem

kertész mérnöktanár, agrármérnök
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6. A kollégiumban szervezett szabadidős foglalkozások
A foglalkozás
Száma

Neve

Helye

Ideje

1.

Játékklub

E-klub

Csütörtök 1600-2055

2.

Analízis

Ft3/A

Szerda 3-4. szil.

3.

Matek szakkör 10.

Ft3/A

Kedd 1-2. szil.

4.

Matek szakkör 9.

Ft3/A

Szerda 1-2. szil.

5.

Matek szakkör 11.

Ft3/A

Hétfő 2-3. szil.

6.

Matek szakkör 12.

Ft3/A

Kedd 3-4. szil.

7.

Alakformáló torna

Lány kondi

Hétfő 3. szil.

8.

TMTK Spoiler – Kollégiumi
újság

Könyvtár

Hétfő 1915-2000

9.

Fejezetek a magyar rockzene
történetéből

110

Szerda 1915-2000

10.

Asztalitenisz

Aula

Szerda 3-4. szil.

11.

Mani-kör

143

Szerda 2-3. szil.
Páros

12.

Kreáld újra

Kézműves

Szerda 2-3. szil.
Páratlan

13.

Kreatív Kuckó

Kézműves

14.

"Állj ki magadért!"
Kommunikációs tréning

Tárgyaló 1.

Kedd 2. szil.

15.

Pozitív Életmód Klub (PÉK)

Kézműves

Csütörtök 3. szil.

16.

Kondicionális
képességfejlesztés

Fiú kondi

Hétfő 2015-2100
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Hétfő 1-2. szil.
Kedd 3-4. szil.
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A foglalkozás
Száma

Neve

Helye

Ideje

17.

Gerinctorna

Lány kondi

Hétfő 1930-2015

18.

Labdajátékok

Aula

Hétfő 2-3. szil.
Szerda 1830-2000

19.

Történelmi filmklub

E-klub

20.

Foci

Udvar

Kedd 2-3. szil.

21.

Kerti- és szobanövények
gondozása

II. em
lánytanári

változó

22.

Túraszakkör

Külső

változó 5-6
alkalom/év

23.

Asztalitenisz

Aula

Kedd 1-3. szil.

24.

Csocsó

Aula

Kedd 1-3. szil.

25.

Tollas

Aula

Kedd 1-3. szil.

26.

Latin

Ft3

Hétfő 1915-2000

27.

Relaxációs szakkör

Lány kondi

Hétfő 2000-2100

28.

Környezetvédelmi szakkör

Piros 7

Hétfő 2-3. szil.

29.

Angol nyelv kezdő

Ft4

Kedd 1. szil.

30.

Angol nyelv haladó

Ft4

Kedd 2. szil.

31.

Orosz nyelv kezdő

Ft4

Szerda 1. szil.

32.

A könyvtár világa

Könyvtár

Kedd 3. szil.

33.

Kocogás a Bikás parkban
lányoknak

Bikás park/

Kedd, Szerda 18001900

34.

lány kondi

Női sorsok filmklubja

E-klub
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Páratlan

Szerda 1830-2000
Páros
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A foglalkozás
Száma

Neve

Helye

Ideje

35.

Német kezdő

Ft5/R

Kedd 2. szil.

36.

Német érettségi előkészítő

Ft5/R

Kedd 3. szil.

37.

Német szinten tartó szakkör

Ft5/R

Kedd 4. szil.

38.

Labdarúgás

Udvar

Hétfő 1930-2100

39.

Freestyle football

Udvar/
Aula

Hétfő 1930-2100

7. Az kollégium nyitva tartásának rendje, illetve az intézmény tevékenységét,
működését, szervezetét meghatározó dokumentumok
Intézményünkben 0-24 órás portaszolgálat működik, mellyel párhuzamosan a
munkatervben rögzítettek, illetve az előzetes beosztás alapján ügyeletes nevelőtanárok
teljesítenek szolgálatot.
A honlapunkon megtalálható alapdokumentumaink:
Éves munkaterv
Szervezeti és működési szabályzat
Házirend
Pedagógiai program

Budapest, 2017. 10. 17.
Benkő Beáta
igazgató
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