Különös Közzétételi lista
2019-2020.
Elérhetőségek:
Név: Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium
8200 Veszprém, Eszterházy út 15.
Tel.: 88/325-444
Fax: 88/325-023
E-mail: kollegium@davidikum.sulinet.hu; davidikum@freemail.hu
Web: www.davidikum.sulinet.hu
Fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
A Davidikum önállóan gazdálkodó intézmény.
Feladat és alaptevékenység: lásd az Alapító Okiratban.
Intézményvezetés:
Igazgató: Dobosné Burján Adrienn 88/325-444
Igazgatóhelyettes: Ferenczy-Majoros Éva 88/325-444
Lelki igazgató: Darnai János 88/325-444
Az intézmény dolgozói és tanulói létszámadatai:
A kollégium dolgozóinak száma: 16 fő
Pedagógusok száma: 6 fő
Igazgató: 1 fő
Igazgatóhelyettes: 1 fő
Lelki igazgató: 1 fő egyházi személy
Tanulók száma: 87 fő (2019. október 1-jén.)
Felvételi lehetőség:
A felvételi eljárás rendje megtalálható az intézmény SZMSZ-ében és Házirendjében.
Kollégiumi tanulói jogviszony létesítésére tanév közben is van lehetőség.
A soron következő tanévvel kapcsolatos tudnivalókról a tájékoztatás megtalálható a
kollégium honlapján áprilistól. A kollégiumi beiratkozás az iskolák beiratkozási rendjéhez
igazodik, június végén.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma (létszámtól függ): jelenleg 4.
Térítési díjak a kollégiumban:
Az egy főre jutó kedvezmény nélküli térítési díjak a következők:
Reggeli: 222 Ft
Tízórai: 108 Ft
Ebéd: 419 Ft
Uzsonna: 108 Ft
Vacsora: 273 Ft
A szervezett étkezés térítési díját havonta a gazdasági irodában kell befizetni a tárgyhó 10.
napjáig.
A hatályos jogszabályok alapján kedvezményes (50%-os) étkezésre jogosultak: aki
nagycsaládos, aki tartós beteg, és aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
A térítési díjakra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Házirend tartalmazza (pl. igénybevétel,
lemondás stb.)

Nyitva tartás:
A kollégiumban tanítási napokon állandó portai szolgálat van, 00-24 óráig. A szünetekben és
egyéb napokon ettől eltérhetünk.
A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A tanév rendje a honlapon megtalálható.
A kollégium működésének alapdokumentumai:
SZMSZ
Házirend
Pedagógiai program
Pedagógusok végzettsége:
Főiskolai és egyetemi végzettség: 6 fő nevelőtanár
- hittanár-nevelőtanár: 2 fő
- szociálpedagógus: 2 fő
- történelem szakos tanár: 1 fő
- angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár: 1 fő
Szakkörök, szabadidős tevékenységek:
Matematika-fizika, kézműves, sütés-főzési ismeretek, sport, természetjáró és kertész, rajz,
English Club, világjáró (Mária kegyhelyek).
Externátusi elhelyezés:
Kollégiumi externátusi ellátás nincs.
Kollégiumi csoportok száma:
1. csoport:
9.-10. évfolyamos lányok: 24 fő;
2. csoport:
11-13. évfolyamos lányok: 21 fő;
3. csoport:
9.-10. évfolyamos fiúk: 22 fő.
4. csoport:
11.-13. évfolyamos fiúk: 20 fő.
Veszprém, 2019. október 24.
Dobosné Burján Adrienn
igazgató

