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 : Németh Pál Kollégium 

Felvételét kérheti kollégiumunkba az a tanuló, aki szombathelyi középiskolába – kivételes 

esetben általános iskolába – nappali tagozaton felvételt nyert, vagy élsporttevékenységét 

szombathelyi egyesületben folytatja.  

A felvételi kérelmet közvetlenül a kollégiumba kell benyújtani. Leendő kilencedikes tanulók 

esetén a kollégiumi jelentkezéshez nem elegendő az iskolai jelentkezési lapon tett 

szándékjelzés, a kollégiumba külön jelentkezési lapot kell beadni. A jelentkezési lapot a 

középiskolai felvételről szóló értesítést követően, de legkésőbb 2021. május 15-ig 

szíveskedjenek a kollégiumba eljuttatni!  

Az utóbbi években a jelentkezések száma meghaladta a felvehető tanulólétszámot. Ezért 

kiemelten fontos a jelentkezési határidő betartása. Az új jelentkezők közül határidőre (2021. 

május 15.) beérkezett jelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a diákok, akik 9. 

évfolyamra nyertek felvételt vagy idősebb gyermek a családból kollégiumunk diákja, akik 

Szombathelyi Tankerületi Központ által fenntartott középiskolába nyertek felvételt vagy 

bejárásuk közlekedési szempontok miatt nehezített vagy sporttevékenységük indokolja a 

kollégiumi felvételt.   

A kollégiumi felvétel 1 évre szól. Jelenlegi diákjainknak is tanévente kell jelentkezési lapot 

beadni. Jelenlegi diákjaink számára a 2021-2022. tanévre a jelentkezési határidő 2021. 

április 15. 

Kollégiumunk személyre szabott törődéssel, családias hangulattal várja a diákokat. Nevelő-

oktató munkánkkal arra törekszünk, hogy a családjuktól távol lévő diákok számára otthonos 

légkört teremtsünk. 

Kiemelt feladatunk, hogy segítsük diákjainkat a lehető legjobb tanulmányi eredmény 

elérésében. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képességek szerinti tanulásra, melyhez a 

következő támogatásokat adjuk: rendszeres tanórai segítség, felzárkóztató, tehetséggondozó 

foglalkozások szervezése, a motiváció erősítése és a tanulói felelősségtudat megteremtése. 

Kollégiumunk tanárai folyamatosan szakirányú segítséget adnak diákjainknak a másnapi és a 

vizsgákra való felkészüléshez. A másnapi felkészülés segítése mellett német, angol nyelvből, 

matematikából felkészítő és felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 

Tanulmányi eredményünk 4,2 feletti. 

Kollégiumunk informatikai területen a 3D nyomtatási technika megismertetésére, a kapcsolódó 

tervező és kivitelező munka gyakorlására kínál lehetőséget diákjainak. 

Kiemelt feladataink közé tartozik a tanulókkal való egyéni törődés, a diákok komplex 

személyiségfejlesztése. Foglalkozásaink összeállításánál a feszültségoldásra és 

ismeretszerzésre egyaránt figyelmet fordítunk. Feladatunk, hogy az önállóságot, az 
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alkalmazkodóképességet, a segítőkészséget, a csapatmunkára való képességet formáljuk, 

alakítsuk tanulóinkban. 

2015 nyarán elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Tehetségprogramunkban 

pszichológus segíti a részt vevő diákok fejlődését (önismereti és önértékelési képességek, 

együttműködési készség fejlesztése, tanulási stílus beazonosítása, személyre szabott 

tanácsadás). 

Kollégiumunkban kondicionáló termek, asztalitenisz terem áll a tanulók rendelkezésére. 

Biztosítjuk a népszerű csapatsportok (röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás), a 

korcsolyázás, a tollaslabda és a sakk művelésének lehetőségét, valamint több, sporthoz 

kapcsolódó foglalkozáson vehetnek részt diákjaink.  

Hangszeres gyakorlásra lehetőséget zongorán tudunk kínálni, illetve helyet biztosítunk 

diákjainknak, hogy saját hangszeren gyakoroljanak. 

Együttműködő partnereink segítségével érzékenyítő programokat szervezünk diákjaink 

számára látás, hallás, mozgássérült emberekkel.  

Sajnos, 9-10. évfolyamos diákjaink a COVID miatt népszerű hagyományos programjainkról 

csak hallottak, nem lehettek a programok aktív résztvevői. Bízunk benne, hogy a 

járványveszély hamarosan elmúlik és visszatér a megszokott színes közösségi élet. 

Az épületben működő főzőkonyha napi három alkalommal meleg étkezést biztosít, melyet 

kedvezményes térítés ellenében vehetnek igénybe diákjaink a nyersanyagár és az áfa 

megfizetésével. A nagycsaládos, a tartós betegséget igazoló, a sajátos nevelési igényű és a  

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok 50%-os díjkedvezményt kapnak.  

Szakorvosi javaslat alapján tanulóink számára diétás étkezést tudunk biztosítani. Minden 

folyosón található jól felszerelt teakonyha, amelyben a tanulók maguk készíthetnek ételeket. 

A diákok napirendjének meghatározásakor törekszünk arra, hogy az iskolán kívüli 

napszakokban kellő idő jusson a pihenésre, kikapcsolódásra. Versenyszerűen sportoló diákjaink 

napirendjének megszervezésére kiemelt figyelmet fordítunk.  

Kollégiumunk nyitva tartása igazodik a szombathelyi középiskolák működéséhez, iskolai jelzés 

alapján megteremtjük diákjaink számára a rendkívüli nyitva tartás lehetőségét. 

A járványügyi készültség időszakában kollégiumunk a járványveszély csökkentésére, a tanulást 

segítő programok biztonságos megszervezésére koncentrált. A szabadidős és közösségépítő 

programok csökkent számban és megváltozott szervezési formában kerültek megrendezésre, a 

digitális oktatás időszakában elmaradnak. A digitális oktatás során diákjaink otthonukból 

végzik tanulmányi feladataik teljesítését. Pedagógusaink a digitális oktatás során a tantárgyi 

segítségadásra és az egyéni törődésre fektetnek hangsúlyt, folyamatos kapcsolatban állnak a 

diákokkal és szüleikkel, figyelnek az egyéni kérésekre, jelzésekre. 

A járványügyi készültség miatt kérjük a kollégiumunk iránt érdeklődőket, hogy elsősorban e-

mail útján (titkarsag@npk.szombathely.hu) vagy telefonon (94 505 223) keressék 

intézményünket!  Személyes megtekintésre csak a járványveszély megszűnését követően lesz 

lehetőség, előzetes egyeztetés után!  

Felvétel kérhető kollégiumunkba kitöltött kollégiumi jelentkezési lap visszaküldésével. 

Jelentkezési lap kérhető telefonon a 94/505-224 telefonszámon, a 

titkarsag@npk.szombathely.hu e-mail címen. Honlapunkról, Facebook oldalunkról a 

jelentkezési lap letölthető. 

 A 2021-2022. tanévre szóló jelentkezési lapokat a középiskolai felvételről szóló értesítést 

követően, de legkésőbb 2021. május 15-ig szíveskedjenek a kollégiumba eljuttatni! 
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