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A kollégiumi felvétel (externátusi ellátás) eljárási rendje
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:Nkt) 52.§ (4) bekezdése
alapján - „A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés a (3) bekezdésben meghatározott
esetben a tanulói jogviszony fennállásáig, egyébként egy tanévre szól.”
A tanulók a kollégiumvezetőhöz benyújtott kérelemmel kérhetik kollégiumi felvételüket.
(Felvételi jelentkezési lap).
A tanuló felvételéről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52.§ (2) bekezdése
alapján – „a kollégiumvezető egyetértésével az iskola igazgatója dönt”.
• Tárgyévet megelőző tanév május 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 nyújtanak be. A megújító kérelmeket a diákönkormányzat és a nevelőtestület
véleményezi, majd május 30-ig javaslatot nyújt be az intézmény vezetőjének.
• A tanév rendjében meghatározott középiskolai beiratkozásokon (általában június 24-28.) a
kollégium nevelőtanárai – a kollégiumvezető 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.
• A tanuló felvételéről „a kollégiumvezető egyetértésével az iskola igazgatója dönt”.
„Határozat”- ot hoz és azt az iratkezelés szabályainak megfelelően, július 15-ig postázza az
érintetteknek. A kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíteni kell.
(20/2012. EMMI rendelet 48. § (5)
• A határozat ellen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2) bekezdése
alapján a döntés tudomásra jutásától számított 15 napon belül a gyermek, tanuló érdekében
eljárást indíthat, a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással, amelyet a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium (4320 Nagykálló Korányi Frigyes u. 27.) igazgatójának címezve kell benyújtani.
• A fellebbezések elbírálása után, augusztus 31-ig kerül kialakításra a végleges kollégiumi
felvételi lista.
• A kollégiumi férőhelyek számától, valamint a feltöltöttségtől függően a kollégiumi felvétel a
tanév bármely időszakában kérhető, de az így létesített kollégiumi jogviszony is csak az aktuális
tanév végéig tart.
• „A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Amennyiben a
felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján került sor, a határozatot a gyámhatóság
számára is meg kell küldeni. (20/2012.EMMI rendelet 48.§(3).
• Fel kell venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót,
akinek gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.” (Nkt. 52.§ (3). Nagykálló
városi állandó lakóhellyel rendelkező tanuló akkor is felvehető, ha iskolájának
intézményvezetője, illetve osztályfőnöke a gyermek személyiségfejlődése érdekében, annak
kollégiumi elhelyezését írásban kezdeményezi, vagy valamely programba nyert felvételt.
• Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az árva,
félárva, veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók.
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• A kollégiumi felvétel, externátusi ellátás egy tanévre szól. A kollégiumi felvétel, externátusi
ellátás iránti kérelmeket évente meg kell újítani.
• A gyámhatóság által kezdeményezett felvétel soron kívül teljesítendő. Állami gondoskodás
alatt álló tanuló felvétele a törvényes képviselő kezdeményezésére kötelező. Ezen tanulók
kollégiumi jogviszonya a tanulói jogviszonyuk fennállásáig tart.
• Fel kell venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulót,
akinek intézeti elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.
• Az externátusi ellátás keretében a tanuló jogai és kötelezettségei azonosak a kollégiumba
felvett tanuló jogaival és kötelezettségeivel. A lakhatási feltételekről a tanulónak kell
gondoskodnia. A lakhatás költségeit a tanuló szociális helyzetét figyelembe véve - a kollégium
részben vagy egészben átvállalhatja. (20/2012.EMMI rendelet 48.§ (4).
• A kollégiumi felvételről, az externátusi ellátás iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, (kiskorú
tanuló esetén a szülőt is) az igazgató írásban értesíti.
• A felvétel elutasítása esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja. A
határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell.
• A másodszakmás képzésben részt vevő tanulók a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
feltételek szerint, térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a kollégiumi elhelyezést,
externátusi ellátást.
• A kollégium igazgatója a díjat, a fenntartó által meghatározott szabályok alapján,
csökkentheti, illetve elengedheti.
• A nem magyar állampolgárságú tanulók felvételénél a Nkt 92.§-ában foglaltak az irányadók.
• Ha a Magyarország területén élő, tartós tartózkodási engedéllyel nem rendelkező kiskorú nem
magyar állampolgár kéri felvételét a kollégiumba, igazolnia kell, hogy a szülői felügyelettel
kapcsolatos feladatokat ki látja el, továbbá, hogy a felmerülő kiadásokról (étkezési térítési díj
stb.) ki gondoskodik.

