KOLLÉGIUMI ÚTMUTATó

„A kereszt erősíti a gyengét és szelídíti az erőset.”
/Boldog Apor Vilmos püspök/

APOR VILMOS KATOLIKUS ISKOLAKÖZPONT KOLLÉGIUMA 2020.
Alapítva: 1994.
27. tanév

„Hagynunk kell, hogy Isten kegyelme harmatozzon,
de a földet nekünk kell felszántani.”
Julius Langbehn

Kedves Leendő Tanítványunk! Tisztelt Szülők!
Köszönjük

és

kérjük

a

Mindenható

Isten

jóságát,

Máriának,

Magyarok

Nagyasszonyának védelmező, szeretetteljes gondoskodását, Szent László királyunk, Boldog
Apor Vilmos vértanú püspökünk és különösen is a magyar szentek értünk való közbenjárást,
hogy ebben az esztendőben is bizalommal és reménységgel telve köszönthetünk mindenkit,
aki

intézményünket

és

közösségünket

választja

általános

és/vagy

középiskolai

tanulmányainak eredményes folytatásához és életét bizalommal ajánlja a Jóisten gondviselő
szeretetébe és jelenlétébe. Szeretnénk néhány információt megosztani kollégiumunk
működéséről és életéről.
A hit serkent a cselekvésre. Az élet hajtóereje. Hit nélkül erőtlen az ember. Beteg. Megáll.
Célt nem lát. A hit megnyitja az embert a másik ember iránt. Bizalommal tölti be az embert
a jövő iránt. Tettekre lelkesít. Kedvet nyújt a munkára. Felfedezi az élet rejtett titkait,
szépségeit, örömét.
/Részlet a Pedagógiai Programból/
A kollégium fenntartója : Győr Egyházmegye
A kollégium jellemző beiskolázási körzete: Észak-, Nyugat-, és Közép-Dunántúl
(Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Fejér megye,
Vas megye, Zala megye)
A kollégium a Győr Egyházmegye által fenntartott Apor Vilmos Római Katolikus
Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégium hat évfolyamos gimnáziumának
első évfolyamára (7. évfolyam), valamint a négy évfolyamos gimnázium első évfolyamára (9.
évfolyam), egyúttal az általános iskolai tagozatra (5-8. évfolyam) elsősorban a fenti régióból
érkező tanulók számára tud teljes ellátást és elhelyezést biztosítani.
Lehetősége szerint (férőhely, csoportszervezés alapján) ellátást biztosít Győr város
közigazgatási területén belüli lakóhellyel rendelkező azon tanulók számára, akik

felvételüket szociális és/vagy családi okok miatt indokoltan kérik és elfogadják a kollégium
rendtartását.
Továbbá helyet és ellátást biztosít Győr város közoktatási intézményeiből azon tanulók
számára, akik lakóhelyüktől való távolság miatt ellátást igényelnek és felvételükkel
elfogadják a katolikus intézmény rendjét, tiszteletben tartják elvárásait és gyakorolják
szellemiségét.
A kollégium jellege: Középiskolai fiú-lány kollégium
Férőhelyek száma összesen
200 fő

Tanulók általános elhelyezése a kollégiumban:
Földszint

Fiúk

Emelet

Lányok

Tetőtér

Fiúk

Kollégiumi nevelésünk célja:
Keresztény értékrenden alapuló személyiség -, és közösségfejlesztés.
Az a tanuló, aki felvételt nyer a kollégiumba, elfogadja annak keresztény értékrenden alapuló
házirendjét, az egyházi és világi évet követő éves programját, a katolikus kollégium
tiszteletre méltó hagyományrendszerét és a katolikus egyház tanításán alapuló
szellemiségét.
Nevelési programunk alapvetéseiről
I. Tanulás tanítása, II. Az erkölcsi nevelés, III. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, IV.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés, V. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése, VI.
Családi életre nevelés, VII. Testi és lelki egészségre nevelés, VIII. Felelősség vállalás másokért,
önkéntesség, IX. Fenntarthatóság, környezettudatosság, X. Pályaorientáció, XI. Gazdasági és
pénzügyi nevelés, XII. Médiatudatosságra nevelés
A fenti témakörök átszövik és végigkísérik az egész tanév együtt gondolkodását, együtt
munkálkodását. Mindennek a kovásza pedig a katolikus lelkiség és a keresztény
életszemlélet.

Beiskolázásról
Általános iskola: Apor
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Tanulóink jelenlegi ellátásáról
 Lakhatás: 4 ágyas, fürdőszobás szobákban
 Tanulmányi munka: 6 tanulócsoport 20-25 fős átlaglétszámmal, a sokéves tanulmányi
átlag 4,2-4,3. Tanulóink 80-85 %-a a felsőoktatásban folytatja tanulmányait.
 Heti kötelező órák: 16 óra (tanulószoba, csoportfoglalkozás, szakkör, felzárkóztatás)
 Pedagógusok: csoportvezető nevelők, ügyeletes nevelő, pedagógiai asszisztens,
szociálpedagógus
 Nevelői szolgálat: 24 órás beosztásban
 Fakultatív és szabadidős foglalkozások: diákkörök, sportfoglalkozások, informatikai
foglalkozások, lelki órák és programok, ismeretterjesztő előadások (ifjúságvédelem,
egészségnevelés, környezetvédelem, pályaorientáció, rendhagyó órák), egyházi és
világi ünnepek, hagyományok, közösségi-kulturális programok
Rendtartásról
 Időbeosztás napirend szerinti kerete: 6.30-22.00 óra.
 Délutáni általános kilépők adhatók és kaphatók: 9-11. évfolyam 16 óráig, 12.
évfolyam 17 óráig.
 Délutáni rendhagyó kilépők adhatók és kaphatók a rendtartás, magaviselet és a
tanulmányi munka figyelembe vételével (különórák, sport, iskolai elfoglaltság stb.):
20 óráig.

 Minden kilépő és eltávozás a kollégiumból engedélyhez kötött és napi elektronikus
nyilvántartást vezetünk róla.
 Heti rend szerinti beérkezés vasárnap ill. az első tanítási napon 17-21 óráig, távozás
pénteken ill. a hét utolsó tanítási napján 16 óráig.
 Hétvégi ügyelet iskolai és/vagy kollégiumi program, megfelelő számú ellátandó
tanuló igénye esetén.
Napirendről
Az általános napirend szabályozza a tanítási napok tanulmányi, szabadidős és pihenési
rendjét valamennyi korcsoport számára. A napirend elfogadása és megtartása a közösségünk
együttélésének és eredményes együttműködésének legfontosabb feltétele. Ezáltal tudjuk
biztosítani a tanulók folyamatos felkészülését, időbeosztását és egészséges életrendjét. A
napirend a kollégium napi működésének iránymutatója és feltétele. Eligazít a tanulói
kötelességek és jogok lehetőségeinek teljesítésében.


Ébresztő

6.30 óra



Reggeli

6.45 – 7.45 óra



Diákmise (beosztás szerint az Aporosoknak)

7.15 – 7.45 óra (külsősöknek ajánlott)



Reggeli stúdium (egyénileg fakultatív)

6.45 – 7.15 óra (gimnazistáknak ajánlott)



Kollégium elhagyása (általánosan)

Legkésőbb 7.30 óráig



Megjegyzés: 11-12. évf. legkésőbb az első órarendi óra előtti szünet kezdetén és a reggeli miatt hagyja el időben
a kollégiumot.



Szobaszemle



Tanítási rend korosztályonként, iskolánként órarend szerint (0. – 8. óra)



Ebéd (Aporosoknak)



Délutáni (általános) szabadidő: sport, informatika, közösségi-lelki programok 16.00 óráig



Általános kilépő a 12. évfolyamnak (külsősöknek is) 17.00 óráig, 9-10.évfolyamnak 16 óráig (adható)



5-8. évfolyam számára kimenő csak csoportosan és nevelői vagy szülői felügyelettel (engedélyezhető)



Silentium (szervezett általános tanulási, foglalkozási idő) 16.00 – 19.20 hétfőtől-csütörtökig



Kötelező tanulószoba

8.00 órától

14.45 óráig

16.00-18.35 kedd, szerda, csütörtök



16.00-19.20 hétfő



Csoportfoglalkozás



Felzárkóztatás

18.35-19.20 óra szerda
(kötelező és fakultatív részvétellel)

18.35-19.20 csütörtök



Szakkörök

18.35-19.20 kedd



Pasztorális foglalkozás

(külön csoportbeosztás szerint)



Vacsora (csoportonként)

19.20-20.00 óra



Esti szabadidő

20.00 – 21.30 óra (5-8.évf.), 20.00-22.00 (9-13.évf.)

Esti egyéni és közös szabadidős programok


Közösségi-lelkiségi programok

21.30 óráig



Esti stúdium (nevelői javaslatra is)

20.00 –22.00 között, 12.évfolyam 23.00 óráig



Sportfoglalkozások

20.00 – 21.00 óra



Informatika/Internetes óra

20.00 - 21.00 óra (7-13. évf.)



Általános takarodó

21.30 óra (7-8. évfolyam)



Általános takarodó

22.00 óra (9-13.évfolyam)



Silentium (pihenőidő)

21.30/22.00 – 06.30 óra

A kollégium további működési rendjéről
Tanulmányi felkészülés

Silentium 16-19.20 óra (tanulócsoportonként), Stúdium (fiú, lány) 20-22 óra

Felzárkóztatás

Minden általános tárgyból – lehetőség szerint -, kivéve a szakmai tantárgyak

Szakkörök

önismereti, angol, történelmi makett és terepasztal építő, gitárzene, érettségi felkészítő, lány torna,
csillagászat, spanyol

Szabadidős foglalkozások

Sportórák minden nap, heti filmklub, közösségi-lelki csoport programok, internetes órák, teaházak,
vetélkedők

Lelki programok

Napi diákmisék, havi közös szentmisék, szentségimádások, keresztút, rózsafüzér, bibliaolvasás, szolidaritási
akciók, koncertek, lelkiségi előadások (pl. Tiszta Szívek Mozgalma, Kórházmisszió)

Szociális támogatások

Szociális csoport, Szent Imre és Szent Erzsébet Ösztöndíjak pályázatai

Egészségügyi és
ifjúságvédelmi ellátás

Iskolaorvos, védőnő, körzeti orvos, orvosi ügyelet, szociálpedagógus, mentálhigiénés munkatárs

Étkeztetés

Aporosok: napi 3x (reggeli, ebéd, vacsora – választható tízórai, uzsonna) a kötelező ellátás része.
Külsősök: napi 2x (reggeli, vacsora – ebéd a saját iskola szervezésében) a kötelező ellátás része.

Az Iskola/Kollégium
Alapítvány támogatásának
lehetősége
Étkezési térítési díj

Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány (egyszeri és/vagy rendszeres adományok, hozzájárulás, 1 %)
Az adott tanévre megállapított aktuális díjak és érvényes kedvezmények szerint. Befizetése előzetes
megrendelést követően átutalással történik.

Tájékoztatás: Kollégiumi felvétel esetén a kollégiumi ellátás mindig az aktuális tanévre szól.
A kollégiumba jelentkezők a középiskolai jelentkezési lapon,
jelöljék meg a kollégiumi ellátás igényét.
Elsősorban az Aporba vagy más egyházi és állami közoktatási intézménybe felvételt nyert tanulók
számára a jelentkezés a honlapról letölthető kollégiumi felvételi kérelem elektronikus beküldésével:

2021.április 30-ig.
Felvételi határozatok postázása: 2021.05.20.
Beiratkozás a kollégiumba a 2021/2022.tanévre: 2021. júniusában.

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket és bízunk benne, hogy elődjeitek tanulmányi és
közösségi eredményeit követve a jövőben veletek együtt gazdagodhatunk szellemiekbenlelkiekben és öregbíthetjük intézményünk jó hírét.

Elérhetőség telefonon: 96/514-280
E-mail: e.kollapor@gmail.com, aporkoll@freemail.hu
web: www.aporisk.hu
Postacím: 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.

Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért.
(Sík Sándor: Te Deum – részlet)

Végzős tanítványaink gondolataiból:

A
kollégium
rengeteg
dologra
megtanított:
önállóságra, mások elfogadására, szeretetre. / Sok jó
barátot találtam, akikre mindig számíthatok. / Köszönöm,
hogy lélekben megerősödve és tettre készen vághatok
neki a nagyvilágnak. / A kollégium fontos szerepet játszott
az értékrendem kialakításában és kitartást adott a terveim
eléréséhez. / Kezdetben nehéz volt megszokni a kollégiumi
életet, de visszatekintve az elmúlt hat évre, nem adnám
semmiért az itt töltött éveket. / Sok élménnyel
gazdagodtam és ezekre a pillanatokra jó szívvel fogok
visszaemlékezni. / A kollégium olyan védett kis fészket
jelentett, ahol bármi gondom akadt, mindig volt, aki
segítsen. / A kollégium megtanított az alkalmazkodásra. /
Az itt töltött évek alatt megtanultam nyitni mások felé. / A
kollégium az igazi barátok megbecsüléséről is szól. /
Megtanultam a másik embert elfogadni és ugyanakkor
sok szeretetet és jó szót kaptam. / Hálás vagyok
mindenért, amit kaptam, de legfőképpen Istennek. /
Mindig jó szívvel fogok visszaemlékezni. / Számomra a
kollégium az otthont jelenti. / A kollégium segített a
szabadidőm megbecsülésében. / Az itt töltött időben
sokkal
megértőbbé
váltam
mások
iránt.

