
A JELENTKEZÉS MÓDJA:

• Elõjelentkezésre a honlapról letölthetõ adatlappal van lehetõség.
• A kollégium személyes megkeresésekor az érdeklõdõknek szívesen adunk

tájékoztatást és jelentkezési lapot.
• Júniusban nyílt napra hívjuk meg az addig jelentkezõket.



TISZTELT SZÜLÕK!

Ki lehet nálunk kollégista?

Mit nyújt kollégiumunk?

Mit kell mindezért fizetni?

Nálunk az a leánytanuló lehet
kollégista, aki budapesti
középiskolába nyert felvételt.

A kollégium nevelõ-oktató
munkájával esélyt, harmóniát,
biztonságos, igényes
környezetkultúrát, humánus
bánásmódot és kommunikációs
kultúrát biztosít.

• A kollégium, olyan kötelezõ és
szabadidõs foglalkozásokat tart és
szervez, amelyek biztosítják a
tanulás és a közösségi programok
sikerélményét.

• Tevékenységrendszerével a
követelményeket magas szinten
teljesítõket segíteni a sikeres
érettségire való felkészülésben és a
felsõoktatásba való bejutásban.

• Az igénybevevõk számára
biztosítani kívánja a felzárkóztató,
a tehetséggondozó és a
pályaorientációs segítséget.

• Harmonikus
személyiségfejlesztéssel felkészít a
keresett munkaerõpiaci pozícióba
jutásra.

A kollégiumi lakhatás ingyenes, az
étkezések térítéskötelesek.

Kollégiumunk Küldetésnyilatkozata:
•

A kollégium célja:

SPECIALITÁSOK!

Kiemelt projektjeink:

Elismerések, eredmények:
•

1. KNAP - A Kollégiumi Nevelés
Országos Alapprogramja szerinti
tematikus évfolyamfoglalkozások
tartása.

2. Informatika, multimédia, Web-lap
készítés.

3. Tantárgyi tanulmányi versenyek,
Tudományos Diákköri pályázatok
(TDK). A tanulók belsõ szakmai
pályázaton vesznek részt: ”Így
látjuk mi, így alkotunk mi”
program keretében.

4. ÖKO iskolai, kollégiumi program
5. Rekreáció: Sport és mûvészeti

programok.
6. Diákönkormányzat: A kollégium

diákönkormányzata a közösségi
élet alakítója, õk és a kollégiumi
csoportok rendszeresen a
hagyományokat ápoló, az
összetartást erõsítõ, a diákéveket
színesítõ programokat szerveznek.

7. Minõségfejlesztési folyamatok.

Köztársasági Elnöki Aranyérem-
2000

• OM-Elismerõ Oklevél-2002
• A Közoktatás Minõségéért

DíjKiválóság kategória - 2002:
Elismerõ Oklevél; 2004: Bronz
fokozat

• IIASA-SHIBA díj 2003

A kollégiumban kettõ vagy több
diplomával, képesítéssel rendelkezõ
pedagógusok segítik a diákokat
céljaik elérésében informatika,
fizika, matematika, magyar nyelv és
irodalom, történelem, szociológia,
közgazdaságtan, stb. tantárgyakból,
és az idegen nyelvekbõl.

A tantestület:

ADY ENDRE FÕVÁROSI GYAKORLÓ KOLLÉGIUM
�

�

Középiskolás leszel?
Szereted a kihívásokat?

AKKOR GYERE AZ ADYBA!AKKOR GYERE AZ ADYBA!
Hogy miért?!

� Mert
az egykori villából kialakított
kollégiumot gondozott kert veszi körül.
A belsõ környezet igényesen
kialakított, otthonos. A diákok
számára biztosított a számítógépek,
internet hozzáférés és multimédiás
lehetõségek használata.

� Mert
számos szabadidõs programot kínál:

színház, koncert, múzeum és
tárlatlátogatás; kirándulás. A

sportoláshoz adott a kondicionáló
terem és a sportpálya.

Ha bemutatkozásunk elnyerte tetszésed, lépj kapcsolatba velünk!

� Mert
a tanárok segítõkészek, szabadpolcos
könyvtár van, külsõ-és belsõ
pályázatokon, versenyeken vehetsz
részt.

� Mert

családias légkör vesz körül, ahol új
barátokat szerezhetsz, akik
átsegítenek a mindennapok

nehézségein. Összekötnek titeket a
beszélgetések és a közös élmények.

KEDVES LEENDÕ KOLLÉGISTA!


