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1. Bevezető
A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti
köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendelkezései, valamint a
59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról.
A kollégiumi házirend a kollégiumban elhelyezett tanulók, a kollégiumi közösség
életrendjének szabályait foglalja magában. A házirend célja a kollégium életének irányítása,
szabályozása, a kollégiumban folyó nevelő - oktató munka zavartalanságának biztosítása. A
kollégium házirendje szerves része az iskolai házirendnek. A kollégiumi házirend a
tanuláshoz, a művelődéshez való jogot biztosítja.
A házirend biztosítja a diákok számára:
•

az elmélyült tanulást segítő légkört

•

szakszerű segítséget a tanuláshoz

•

zavartalan pihenést biztosító környezeti feltételek

•

a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét

2. A kollégiumi tanulói jogviszony keletkezésének szabályai
1. A kollégiumba felvételét kérheti az a tanuló, aki valamelyik középiskolába nappali
tagozaton felvételt nyert.
2. A tanuló az iskola útján, vagy közvetlenül kérheti felvételét.
3. A felvételről a kollégiumi nevelőtestület és a kollégiumvezető javaslata alapján az
intézmény igazgatója dönt.
4. A kollégiumi felvétel 1 tanévre szól.
5. Kötelezően fel kell venni a kollégiumba azt a tanulót, akinek felvételét a
gyámhatóság kezdeményezte vagy állami gondozás alatt áll.
6. Amennyiben az adott tanévre több kollégiumi felvételi igény érkezik, mint a
férőhelyek száma, az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azt a tanulót,
• aki a megelőző évben a kollégium diákja volt, tanulmányi munkája, közösségi
tevékenysége, magatartása az elvárásoknak megfelelő volt,

• akinek felvételét a családi háttér indokolja.
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3. A kollégista tanulók jogai:
•

A kollégiumban, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
életrendjét, tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével,
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének
megfelelően alakítsák.

•

Emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak neki
fizikai és lelki erőszakkal szemben.

•

A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon,
valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében tehetséggondozó
foglalkozáson vegyen részt.

•

Joga, hogy kollégiumi szilenciumi foglalkozáson vegyen részt.

•

Válasszon a választható foglalkozások, programok közül. Jelentkezni a
csoportvezető nevelőtanárnál lehet.

•

Részt vegyen a diákkörök munkájában.

•

Személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi
élethez és magánélethez való jogát a kollégium tiszteletben tartsa, e jogának
gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében,
továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési oktatási intézmény
alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog
érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.

•

Kollégiumi ellátásban részesüljön, igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre
álló

eszközöket,

az

iskola

és

kollégium

létesítményeit

(könyvtár,

számítástechnika terem, teakonyha, sport- és szabadidő-létesítmények…).
•

Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a
jogai

gyakorlásához

információkhoz

szükséges

beiratkozáskor

eljárásokról.

Hozzájusson

a

szükséges

a

kézhezvételével,

valamint

házirend

beköltözéskor a csoportvezető nevelőtanártól, tájékoztatást kapjon a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról.
•

Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását,
tagja legyen iskolai és kollégiumi köröknek. Az emberi méltóság tiszteletben
tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és
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oktató pedagógus munkájáról; az iskola, kollégium működéséről, továbbá
tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e
körben javaslatot tegyen. Személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az
érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési- oktatási intézmény
irányításában.

4. A kollégista tanuló kötelességei:
•

Megtartsa a kollégiumi rendet, eleget tegyen a kollégiumi házirendben és
napirendben foglaltaknak.

•

A kollégista tanuló kötelessége az iskola és a kollégium által szervezett
rendezvényeken az alkalomhoz illő öltözékben megjelenni, és ott olyan
magatartást tanúsítani, mely az iskola és kollégium hírnevéhez méltó.

•

A kollégista tanuló köteles minden iskolán és kollégiumon kívüli rendezvényen
a társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartást tanúsítani.

•

Óvni saját és társai testi épségét, részt venni a kollégiumi rend és tisztaság
kialakításában, és az energiatakarékosságban.

•

Kötelessége elsajátítani és alkalmazni az egészséget és a biztonságot, védő
ismereteket.

•

Kötelessége azonnal jelenteni a kollégiumban ügyeletet teljesítő tanárának, vagy
bármelyik kollégiumi dolgozónak, ha saját magát, vagy társait valamilyen
rendkívüli esemény veszélyezteti (tűz, természeti katasztrófa, stb.)

•

Betegség, baleset vagy sérülés esetén a tanuló köteles azt jelenteni a
nevelőtanárnak.

•

A higiéniai előírásokat önmagára és környezetére vonatkozóan betartani, és erre
társait is figyelmeztetni.

•

A kollégista tanuló kötelessége a kollégium berendezési tárgyait megfelelően
használni, a kollégium takarékossági szabályait betartani.

•

Tiszteletet tanúsítani társai, a kollégium dolgozói, valamint az odalátogatók
iránt.

•

A kollégium épületében és az épület közvetlen környezetében az egészség- és
környezetvédelmi céljából köteles részt vállalni az egészséges és tiszta
környezet kialakításában.
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•

Amennyiben a kollégista a kollégiumban tartózkodásának ideje alatt és tanítási
idő alatt orvosi vizsgálaton vett részt, orvosi igazolását láttamoztatnia kell a
kollégiumi nevelőtanárral, mielőtt bemutatja az iskolában.

•

Az otthonról hozott és a házirendben behozhatónak nyilvánított elektromos
eszközöket a csoportvezető tanárnak be kell mutatni, listáztatni, majd ezután
ezeket a tanuló saját felelősségére használhatja a napirend tiszteletben tartása
mellett.

•

A munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzbiztonsági előírásokat minden tanulónak
ismernie kell, be kell tartania és tartatnia társaival.

•

Részt kell vennie a kötelező és a kötelezően választható foglalkozásokon.

•

Tegyen eleget - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással,
képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségeinek.

•

Működjön közre saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a
rendben tartásában, a kollégiumi foglakozások előkészítésében, lezárásában.

•

Tartsa meg az iskolai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi
foglalkozások, a kollégium helyiségei és a kollégiumhoz tartozó területek
használati rendjét.

•

Őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott oktatás
során használt eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit.

5. Szociális, normatív kedvezmények:
A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért
jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet.
50%-os kedvezményben részesül:
• tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű tanuló
• három- vagy többgyermekes családban élő tanuló /nappali tagozaton tanuló, max. 25
éves életkor/
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló /önkormányzati határozat
bemutatása szükséges/
100%-os kedvezményben részesül:
• nevelésbe vett gyermek.
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6. A kollégiumi diák-önkormányzati tevékenységi rendszer
A kollégiumi diák önkormányzati tevékenység, mint nevelési eszköz hozzájárul a
tanulók személyiségének fejlődéséhez. A kollégiumi életben a demokrácia, a helyi közéletben
való közreműködés csak a diákok aktív részvételével, saját ügyeik konkrét intézésével
teljesedhet ki. Erre a munkára alkalmassá kell tenni a diákokat, szükséges speciális
képességek, készségek kimunkálása és fejlesztése. Törekedni kell, hogy a tanulók kapjanak
lehetőséget az önálló gondolkodásra, a megvalósítás élményére, de vállalják az ezzel járó
felelősséget, a kockázatot is.
A diák-önkormányzati tevékenység célja:
A diákok érdekvédelme, érdekképviselete; szabadidős és kulturális programok
szervezése, véleményezés és együttműködés az oktató-nevelőmunka fejlesztésében, az
oktatási törvényben a diákönkormányzatot érintő jogok gyakorlása, a kollégiumi diákönkormányzati képzések, ülések megszervezése, kapcsolattartás más diákönkormányzatokkal,
a kollégiumi tevékenységek támogatása.
A diák-önkormányzat feladatai:
A kollégium tanulóinak érdekképviselete minden olyan fórumon, melyen a tanulókat
érintő kérdésekről szó esik, javaslatot tesz a kollégiumot érintő valamennyi kérdésben.
Véleményalkotás a diákokat érintő kérdésekben, képviselő(k) delegálása az egyeztető
megbeszélésekre, fegyelmi tárgyalásokra. Javaslattétel a kiemelkedő diák- és közösségi
teljesítmények jutalmazására.
Kollégiumi gyűlés: évente 1-2, de szükség szerint többször is összehívható fórum,
melynek résztvevőire és témájára a KDÖ, a nevelőtestület és a kollégiumvezetés egyaránt
tehet javaslatot.
KDÖ tagok választása:
Minden

tanuló

választó

és

választható

a

diákképviseletbe.

Minden

tanév

szeptemberében egyszerű többséggel, a csoportok javaslata alapján, csoportonként két főt
választanak, a megválasztott tagok maguk közül választják az elnököt és a titkárt.

7. A kollégiumi munka rendje
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A kollégium nyitva tart – a szünetek kivételével – a tanév szorgalmi ideje alatt, az
iskolák szakmai munkájával összefüggő feladatellátáshoz és pedagógiai programjaik
megvalósításához igazodva. A kollégiumban a nyitvatartási idő alatt folyamatos pedagógiai
felügyeletet biztosítunk 06-22 óra között. Főügyeletes tanárok gondoskodnak a tanulók
felügyeletéről, illetve beosztásuk szerint 22–06 óra között éjszakai ügyeletet adnak.
A kollégiumi heti és napirendje
Beérkezés:

vasárnap

17.00-tól

Hazautazás:

péntek

16.00-ig

A kollégium heti rendje ettől eltérhet, ha a tanuló hazautazása bármilyen esemény miatt
akadályoztatva van. A változtatásokat a kollégium vezetője és az iskola igazgatója rendelheti
el. A beérkezéstől a hazautazás megkezdéséig a kollégista tanulók hivatalos kollégiumi
felügyelet alatt állnak.
Napirend
•

6:15

általános ébresztés

•

6:15-7:00

tisztálkodás, rendrakás, egyéni kérelmek /orvos, egyéb/

•

6:00-7:15

reggeli

•

7:15-8:00

szobarend ellenőrzése, a kollégium elhagyása

•

8:00-12:00 a kollégiumban, kivételes esetben (beteg, délutános…) az ügyeletes
nevelőtanár tudtával tartózkodhatnak tanulók, akikről nyilvántartást
vezetnek

•

12:00-14:30 ebéd, szobák, tantermek ellenőrzése, szabadidő

•

14:30-15.30 szervezett- és fakultatív foglalkozások

•

15:30-17:45 tanulószobai foglalkozások /3x40 perc, 10 és 5 perc szünettel/

•

17:45-18:30 vacsora

•

18:30-20:00 szakkörök, diákkörök, kötelező, ill. választott foglalkozások, szabadidő
(megvonható kimenő)

•

20:00-21:00 egyéni foglalkozások, fakultatív tanuló, szobarendek, közös helyiségek
rendjének ellenőrzése
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•

21:00-21:30 emeleti létszámellenőrzés, tisztálkodás, felkészülés a takarodóra

•

21:30

takarodó, villanyoltás

A kimenők rendje
•

a kollégium diákjai a tanítás után 15.30 óráig rendelkeznek alanyi jogon kimenővel

•

18:30-20:00 között a kimenő megvonható, illetve alatta a tanuló közösségi munkára,
korrepetálásra, póttanulóra kötelezhető.

•

20:00-22:00 között a tanulók kimenőjét - a tanulók tanulmányi munkája, magatartása,
viselkedése és életkora alapján a nevelőtanár engedélyezheti

•

A tanuló 22.00 óra után a csoportvezető tanár engedélyével, a kollégiumvezető és a
szülő

hozzájárulásával

maradhat

távol,

a

beérkezés

időpontjának

pontos

megjelölésével. 22.00 óra után, csak felnőtt korú tanuló lehet engedéllyel távol!
•

a fenti szabályoktól eltérni szülői kérésre, nagykorú esetén saját kérésre lehet a
kollégiumvezető engedélyével
A kollégiumi foglalkozások rendje, felügyelet, ügyelet biztosítása

A kollégium, kötelező, kötelezően választható, választható és fakultatív foglalkozásokat
szervez. Ezek időben 14. 30 órától 21.00 óráig tartanak.
•

14:30-15:30 között: felzárkóztató-és tehetséggondozó foglalkozások, könyvtár- és
informatika terem használata, fakultatív tanuló, konyhahasználat, sportolási lehetőség,
játék biztosítása, KDÖ segítése, kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos
foglalkozások, uszodalátogatás

•

15.30-17:45 között tanulószobai foglalkozások

•

18:30-21:00 között: szakkörök, diákkörök, kötelező, ill. választott foglalkozások
kondi- és számítógéptermi foglalkozások, kötelező csoportfoglalkozás, fakultatív
tanuló, egyéni törődést biztosító foglalkozások

8. A kollégium hagyományőrző programjai
•

Új tanulók beilleszkedését segítő programok – város nevezetességeinek, fontos
intézményeinek a megismerése
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•

Nemzeti Ünnepeinkről való csoporton belüli megemlékezés, tiszteletadás (október 23.;
március 15.)

•

Régi Kollégisták találkozója

•

Mikulásest – „elsős” avató

•

Karácsonyfa állítás – karácsony üzenete

•

Berzsenyi Nap- Kiváló Kollégisták jutalmazása

•

Fiú és Lány kispályás labdarugó bajnokság, a megyei kollégiumok közötti verseny

•

Kollégiumi diáknap

•

Végzősök búcsúztatója, Kollégiumi Ballagás

•

Külföldi Kirándulás

9. Az étkezések rendje
A kollégiumi ellátás az étkezés kivételével térítésmentes, a tanulók joga, hogy naponta
háromszori étkezés biztosítva legyen számukra,
•

az étkezés lemondható alapos indokkal (betegség, külső gyakorlat…). Ekkor a havi
túlfizetés összege a következő hónap étkeztetésébe beszámít, és ekkor kerül
kiegyenlítésre

•

szülői kérésre a nevelőtanár engedélyével indokolt esetben az étkezés lemondható

•

az étkezés lemondását a GAMESZ alkalmazottja csak nevelőtanártól ill. a
kollégiumtitkártól fogadhat el a következők szerint:
o Legkésőbb hétfő, kedd és szerda reggel 8:30 óráig a következő napi
o Legkésőbb szerda reggel 8:30 óráig a csütörtök és pénteki étkezést

•

Az étkezési díjak befizetése előre történik, tárgy hó 2-3 hetében, a GAMESZ
alkalmazottja által megjelölt napokon.

•

Amennyiben a térítési díj befizetése a megjelölt időpontokban nem történik meg,
akkor a GAMESZ alkalmazottja a tanuló gondviselője felé értesítést küld ki 30 nap
elteltével.
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•

ha valaki a következő hónap befizetési időpontjáig sem fizeti be a kollégiumi étkezés
díját, akkor az mulasztásnak minősül

•

kétszeri mulasztás esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető, illetve gyermekvédelmi
segítség kérhető

•

a kollégiumi tagság megszűnésekor a fennálló tartozásokat köteles visszafizetni a
kollégista, illetve amennyiben visszatérítésre jogosult azt a visszafizető téríti.

10. A kollégiumi közösségben való együttélés általános normái – a
kollégium védő-, óvó előírásai
•

a kollégium berendezését, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen kell használnia és
azok állagának megóvásáért felelősséget kell vállalni

•

szándékos rongálás, károkozás esetén a károkozó teljes körű anyagi felelősséggel
tartozik

•

köteles környezetét (ágy, szekrény, szoba, folyosó) rendben és tisztán tartani

•

minden új kollégistának kötelessége a megérkezését követő második hónap végéig
tartózkodási helyet létesíteni az Okmány Irodában történő együttes ügyintézéssel,
nevelőtanári segítséggel.

•

Kollégisták elsőrendű joga és kötelessége a tanulás. A kollégium minden munkanapon
15.30 órától – 17.45 – ig biztosítja a szervezett tanulás lehetőségeit, a tanulószobákban
nevelőtanári felügyelet mellett, illetve tanári engedéllyel más helyiségekben is. Ezen
túlmenően a kollégista saját beosztása szerint is tanulhat, illetve nevelőtanári utasításra
19 óra után is köteles tanulni.

•

a tanulók tanulmányi munkája, viselkedése és életkora alapján a nevelőtanár
engedélyezheti a tanulószoba helyének és idejének megválasztását, illetve felmentést
kaphatnak alóla.

•

9. osztályos tanulónak az I. félévben, bukott tanulónak a rákövetkező félévben
tanulószobai kedvezmény, felmentés nem adható.

•

A

felkészítő

foglalkozások

előkészítésében

megtartásában,

lezárásában

a

tanulócsoportot vezető tanár (tanárok) irányítása szerint köteles minden kollégista
részt venni.

10

•

Indokolt esetben takarodó után is maximum 23.00 óráig igénybe vehetők a
tanulóhelyiségek, egymás, valamint a pihenő (alvó) társak nyugalmának zavarása
nélkül.

•

Szülőt, látogatót a tanuló, a kollégium aulájában, illetve a társalgójában fogadhat. A
csoportvezető nevelőtanár vagy az ügyeletes tanár engedélyével a szülő a tanuló
lakószintjére felmehet.

•

Hétvégén a szülők írásos kérése valamint az iskolák igazgatóinak kérése alapján a
kollégium vezetőjének engedélyével lehet a kollégiumban maradni.

•

hét közben a tanuló csak szülői kérésre és csoportvezető illetve a mindenkori
ügyeletes tanár engedélyével utazhat el.

•

Minden kollégista rendelkezik kimenőlappal, amit távozáskor köteles a portán leadni,
érkezéskor felvenni

•

a csoportvezető nevelőtanár esetenkénti, illetve állandó jelleggel is engedélyezheti
hétfő reggeli visszaérkezést a szülői írásbeli kérésére.

•

A tanuló, illetve a szülő kötelessége, hogy amennyiben a tanuló az engedélyezett időn
belül nem érkezik meg a kollégiumban úgy ebben az esetben a tanuló vagy a szülő
írásban, telefonon haladéktalanul értesítse a kollégiumot.

•

a kollégium házirendjének megszegése fegyelmező intézkedéseket vagy fegyelmi
eljárást von maga után

•

tanuló magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett

•

A kollégiumban dohányozni, szeszesitalt, kábítószert fogyasztani, a kollégium
területére behozni tilos!

•

étkezni a teakonyhán és a saját hálóban lehet, az élelmiszer higiéniai eljárásokat be
kell tartani, élelmiszert tárolni csak a meghatározott helyen /hűtőben/ lehet

•

a közösségi és személyes tulajdon védelme, az ésszerű takarékosság a kollégium egész
közösségének érdeke és kötelessége, a szobák dekorálásához előzetes nevelői
hozzájárulás szükséges, a szobában keletkezett kárt a szobaközösség téríti meg, ha a
károkozó személy kilétére nem derül fény

•

a szobabeosztáson, a szobák elrendezésén és berendezésén csak engedéllyel szabad
változtatni
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•

a város területét csak nevelőtanári, ill. kollégiumvezetői engedéllyel lehet elhagyni

11. A kollégium helyiségei, eszközei, berendezési tárgyai és ezek használati
rendje
•

A kollégium a tanulók kollégiumba elhelyezett tárgyaiért korlátozott felelősséget
vállal. Megteremti a zárható szekrény feltételét.

•

A diák köteles az általa behozott személyes tárgyakat rendben tartani, és zárt
szekrényben tartani értékeit. Az iskolába, kimenőre való távozás, a lakószoba
elhagyása előtt köteles értékeit elzárni. A kollégium csak abban az esetben tud eljárni,
ha a személyes tárgyak, értékek eltulajdonítása zárt szekrényből történt. Lopás,
betöréses lopás esetén a tanuló, vagy képviselője rendőrségi feljelentéssel élhet.

•

A lakószoba a kollégiumi nevelőtestület bármely tagja, bármely időpontban (a
jogszabályok betartása, nevelési szándék, ellenőrzés miatt) jogosult belépni. A
pedagógus a tanuló személyes tárgyait ellenőrzési céllal kizárólag a tanuló
jelenlétében tekintheti meg, ezt a tanulónak megtagadnia nem szabad. A lakószobába
takarítási céllal a takarító, ellenőrzési céllal az intézmény ellenőrzésre jogosult
munkatársai, a kollégiumvezető engedélyével a javítási-karbantartási munkákat
végzők is beléphetnek.

•

Szigorúan tilos a kollégiumba behozni, árusítani az egészségre ártalmas élvezeti
szereket (alkohol, drog). Ezek behozatala, fogyasztása kollégiumon belül vagy kívül a
szorgalmi idő kollégiumban töltött időszaka alatt, fegyelmi eljárást, fegyelmező
intézkedést von maga után.

•

Tilos behozni a kollégiumba tűzveszélyt okozó és pirotechnikai eszközöket és
egészségkárosító szokásokhoz kapcsolható eszközöket (pl. vízi pipa). A mobiltelefon
és laptop behozatalát és használatát lehetővé tesszük azzal a feltétellel, hogy ez a
kollégiumi foglalkozások rendjét, a kollégium napirendjét és a tanulók pihenését nem
zavarhatja.

•

Balesetveszélyt okozó tárgynak minősül: a 8 cm-nél hosszabb kés, dobócsillag,
fegyverek, gázspray, elektromos sokkoló. Balesetveszélyt okozó tárgyak behozatala
tilos.
Az eszközökért, felszerelésekért való felelősség szabályai, a „rábízás” rendje
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A kollégista tanuló joga, hogy igénybe vegye a kollégium azon helyiségeit és eszközeit,
amelyek a tanulók felkészítéséhez rendelkezésre állnak.
A tanulók környezetében lévő eszközökben és helyiségekben okozott kárt az egyes
tanulónak, illetve ha a diákközösség úgy határoz), a közösségnek kell helyreállítani vagy
megtéríteni.
•

a kollégista tanuló joga, hogy igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló
eszközöket, létesítményeket

•

az intézmény egész területén tilos: futkározni, a folyosó korlátjára felülni,
felkapaszkodni, konnektorba nyúlni, tüzet gyújtani, a kollégium berendezéseit
önállóan szerelni, ablakpárkányokra kiülni, a kollégium falára felmászni, ablakon
kihajolni, ablakon kimászni és bemászni, vagy egyéb balesetveszélyes helyzetet
előidézni

•

a kollégium minden helyiségében tilos: bármilyen jellegű hazárdjátékot folytatni, az
épület ablakából bármilyen hulladékot, folyadékot, szemetet kidobni, a helyiségeket,
berendezési tárgyakat, eszközöket szándékosan rongálni

•

a kollégisták a rendelkezésre álló helyiségeket, berendezéseket a tanuláshoz,
művelődéshez, pihenéshez, tisztálkodáshoz, étkezéshez, sporthoz, valamint a
szabadidő hasznos eltöltéséhez rendeltetésüknek megfelelően, szabadon használhatják

•

amennyiben a közös helyiségekben már senki sem tartózkodik, az utolsónak
kötelessége az ablakokat becsukni, a villanyt leoltani

•

a közös helyiségeket csak akkor kell a diákoknak kitakarítaniuk, ha rendellenesen
összepiszkolták, ha a személy kiléte nem állapítható meg, a takarítókat az ügyeletes
nevelőtanár jelöli ki

•

a lakószobákat a tanulók szabadon választott heti és napirendi beosztás alapján
önállóan, minden nap este és reggel, távozás előtt rendbe rakják

•

az otthonról hozott eszközöknek (laptop, hajszárító, szendvicssütő, stb.) mindenben
meg kell felelni az előírásoknak, elsősorban érintésvédelmileg kifogástalan állapotban
kell lenniük. Ezek használata a megfelelő helyen és megfelelő időben lehetséges
(laptop – hálóban, szabadidőben, ételkészítési eszközök – teakonyhán, szabadidőben,
szakkörön)

•

hűtőszekrény elhelyezésére a teakonyhákban van lehetőség, ezek minden fél szinten
találhatók

•

a kollégium közös helyiségeit a diákok közösen használhatják
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•

a kollégiumi könyvtárat, számítástechnikai termet, teakonyhát, kondi- és tornatermet
naponta meghatározott időben csak tanári felügyelettel használhatják

•

a tanulót délutáni időben tanári felügyelettel használhatják

•

a kollégiumi belső udvar használata szabadidőben lehetséges

•

a kollégisták a rendelkezésre álló eszközöket a tanuláshoz, művelődéshez, pihenéshez,
tisztálkodáshoz, étkezéshez, sporthoz, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez
rendeltetésüknek megfelelően, szabadon használhatják

•

a tanuló általános felelősséggel tartozik a kollégium vagyontárgyaiért és helyiségeiért,
a tanuló igénybe veheti a kollégium vagyontárgyait, átvételkor tudomásul veszi, hogy
értük felelősséget vállal, az esetleges kárt megtéríti

•

a szándékosan vagy véletlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni,
vagy helyre kell hozni

•

közös használati tárgyakat a nevelőtanárok engedélyével lehet használni, illetve
elvinni, az a diák felelős érte, aki elvitte

•

a különböző helyiségeket csak papucsban, az utcai cipő cseréje után használhatják a
diákok (tanuló, könyvtár, informatika terem, háló)

•

a károkozásról a kollégium jegyzőkönyvet vesz fel, mely alapján az intézmény a szülőt
a kártérítési kötelezettségről írásban értesíti

12. A diák ügyeleti tevékenység
•

A nevelőtanárok egyes alkalmi és állandó feladatok ellátására ügyeletes tanulót
jelölhetnek ki Az ügyeletes tanuló feladataik lehetnek:
o Étkezési jegyek kiosztása
o Közös helyiségek rendjének megtartása, megtartatása
o A kollégium környezetének rendbetétele (gereblyézés, szemétszedés)
o Felügyeli a számítógépes- és kondi terem rendjét, az ott folyó munkát az
eszközök rendeltetésszerű használatát, jelenti a rendellenességeket.
o Segíti a házirend és a napirend betartatását

•

Ha a feladatát nem tudja ellátni előre jeleznie, kell, a megbízónál, hogy
helyettesítéséről gondoskodni tudjanak.
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•

A feladat nem megfelelő elvégzése, elmulasztása fegyelmi vétség.

13. Dicséretek és jutalmazások
•

Dicséretek és jutalmazások alapelvei

A tanulókat jutalom illeti meg:
o közösségi munkájukért
o jó tanulmányi eredményükért
o tanulmányi és kollégiumi versenyeken elért eredményekért
o sport tevékenységeikért és
o kulturális tevékenységeikért
•

Dicséretek és jutalmazások formái
o tanulószoba helyének, idejének szabad megválasztása, esetleg mentesítés alóla
o Nevelőtanári dicséret
o Kollégiumvezetői dicséret
o Kiváló kollégista cím (feltételek mellékelve)
A minősítési rendszer legnagyobb egyéni elismerése a Kiváló Kollégista cím elnyerése.

A cím odaítéléséről, a kollégium Diák Önkormányzata és a nevelőtestület együttes ülésén
dönt, az alábbi szempontok alapján:
•

A cím odaítélésére a tanulócsoportok tesznek írásos javaslatot, indoklással.

•

A cím elnyerésének feltételei: Az öt felsorolt feltétel együttes megléte esetén.
o Képességeihez mérten eredményes tanulmányi munka
o A kollégium, iskola vagy más területen, érdeklődésének megfelelően
vegyen részt szakkörök, diákkörök vagy más közösségek munkájában.
o Példamutatóan tartsa be a házi és napirendet.
o Szüleivel, tanáraival, társaival szemben példamutató magatartást
tanúsítson.
o Aktívan, kezdeményezően, rendszeresen vegyen részt a kollégium illetve
a tanulócsoport munkájában, rendezvényein.

•

Nem ítélhető a cím annak a tanulónak, aki:
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o

Tanulmányi kötelezettségének nem tett eleget (bukás)

o

Nevelőtanári intés, vagy annál magasabb felelősségre vonásban
részesült a tanév értékelési időszakában.

o
•

Első éve lakója a kollégiumnak

A címmel járó kedvezmények:
1. állandó tanulószoba kedvezmény
2. szabad kimenő a kötelező programok kivételével 21 óráig
3. oklevél, plakett
4. kollégiumvezetői dicséret
5. tárgyjutalom

Egyéb rendelkezések:
•

A cím odaítélésénél a kollégium diákönkormányzata egy szavazattal
rendelkezik.

•

A cím több alkalommal is elnyerhető. Az egymást követő címelnyerések
esetén a cím birtokosa a 2-3-4 szeres kiváló kollégista cím viselésére
jogosult. ( Csak az egymást követő tanévre érvényes. )

•

A címet az adományozó testület visszavonja, ha a cím birtokosa a cím
viselésére méltatlanná vált.

•

A KDÖ önálló javaslati jogkörével élve, a tanulócsoport szintjén javaslatot
tehet kiváló kollégista címre, a csoport tagjai előtt, a csoportszintű döntés
folyamán. A javaslatot a KDÖ elnöke, vagy az elnökség által megbízott
képviselő teheti.

•

Kollégiumi szinten a kiváló kollégisták száma nem lehet több, mint a
kollégium létszámának 10 %-a az értékelés időszakának létszámához
viszonyítottan.

•

A fenti arányokat tanulócsoport szinten is figyelembe kell venni, de itt
indokolt esetben ettől eltérhetnek.
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14. Fegyelmező intézkedések a kollégiumban
A fegyelmi tárgyalás előtt lehetőség van egyeztető eljárás lefolytatására. Az egyeztetető
eljárás célja: a kötelességszegéshez elvezető események feltárása, értékelése, majd ezek
ismeretében a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett,
fiatalkorú tanuló esetén a szülő egyetért.
Fegyelmi felelősség: Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi,
fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

A fegyelmező intézkedések alapelvei
• a kollégiumi házirend megsértése esetén fegyelmező intézkedések hozhatók
• a fegyelmező intézkedés esetében az alábbi elveket kell figyelembe venni:
o életkori sajátosságok
o arányosság
o fokozatosság

A fegyelmező intézkedések formái
• nevelőtanári figyelmeztetés szóban
• nevelőtanári figyelmeztetés írásban
• kollégiumvezetői figyelmeztetés szóban
• kollégiumvezetői figyelmeztetés írásban
• fegyelmi eljárás kezdeményezése
• ha a tanuló anyagi kárt okoz és kártérítési felelőssége megállapítható, az azt követő
intézkedést az köznevelési törvényben meghatározottak alapján kell lefolytatni

Fegyelmi büntetés fokozatai:
• megrovás;
• szigorú megrovás;
• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
• áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,
• kizárás
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15. Eltávozás, hiányzás a kollégiumból
•

a házirendben leírt kollégiumi heti rendjében szereplő általános eltávozási ideje,
pénteken 16.00 órától, vasárnap 21.00 óráig tart, az ettől eltérő időpontokban csak
szülői és nevelőtanári engedéllyel lehet hazautazni, illetve visszaérkezni.

•

a felmerülő kollégiumi távollétet be kell jelenteni a csoportot vezető nevelőtanárnak,
az ő távollétében a kollégiumban szolgálatot teljesítő pedagógusnak

•

a visszaérkezés akadályoztatásáról 24 órán belül a csoportvezető nevelőtanárt, vagy a
kollégium vezetőjét értesíteni kell

•

betegség esetén az orvosi vizsgálatot be kell jelenteni.

•

ha a tanuló engedély nélkül marad távol a kollégiumból (csoport, tanköri
foglalkozásokról) ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.

16. A kollégiumból való hazautazás megtiltásának kötelező esetei
Indokolt esetben a kollégium nevelőtestülete és az iskola igazgatója megtilthatja a
hazautazást. Ilyen esemény lehet például természeti katasztrófa, időjárás okozta közlekedési
probléma (hóvihar) vagy iskolai kötelező rendezvény. A haza utazás megtiltásáról a szülőt
értesíteni kell

17. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok,
tevékenységek
Várhatóan egyre nagyobb számban jelentkeznek kollégiumunkba ifjúságvédelmi
szempontból figyelmet igénylő tanulók. A velük kapcsolatos sajátos nevelési feladatok már
nem mindig oldhatók meg a hagyományos eszközökkel és módszerekkel.
Ezért a következő feladatok megoldását kezeljük kiemelten:
- a megelőzést
- a veszélyeztetettség időben történő felismerését
- a segítségnyújtást
A megelőzés kiemelt feladatunk, hiszen nevelőmunkánk alapja nem a védelem
passzivitása, hanem a prevenció aktivitása. Olyan tudással és szokásokkal vértezzük fel
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tanítványainkat, melyeknek birtokában képesek felismerni a rájuk leselkedő veszélyeket
(drog, alkohol, dohányzás, szerencsejátékok stb.), ismerik az elhárításuk fontosabb módszereit
és képesek az életük tudatos alakítására.
Természetesen nemcsak a tanórát és a kollégiumi csoportfoglalkozást tekintjük ezen
célunk megvalósulása színtereként. Legalább ilyen jelentőséggel bír intézményünk
hagyományrendszere, belső miliője, a tanár - diák viszony, a kortárscsoportok, általában az
emberi kapcsolatok és a tanulót körülvevő tárgyi környezet is.
Szoros kapcsolatot tartunk azokkal a szervekkel, szervezetekkel, akik szakszerű
támogatást és konkrét segítséget adnak a megelőző munkánkhoz (Gyámügyi Iroda,
Családsegítő Szolgálat, Rendőrség, Vas Megyei Gyermek és Ifjúságvédő Intézet,
Vöröskereszt, házi- és iskolaorvos, Megyei Jogú Város Önkormányzata szakemberei,
Pedagógiai Szakszolgálat).
A kollégiumi nevelőtanáraink fontos szerepet játszanak a tanuló otthoni környezetének
megismerésében, a családi és a mi nevelőmunkánk összehangolásában. Tapasztalataikat az
iskolai ifjúságvédelmi felelős integrálja.
A veszélyeztetettség időben történő felismerése hasonlóan fontos feladatunk, mint a
megelőzés. E részterület sikerét nagyban meghatározza kollégiumunk belső légköre.
Alapelvünk ugyanis, hogy az őszinteségen alapuló tisztelet és szeretet a leghatékonyabb
módja az egymás iránti felelősség kialakulásának. A kollégiumi nevelőtanároknak kiemelt
szerepe van, de rendkívül fontosnak tartjuk a szülők, a társak jelzéseit is. A kapott
információkat tapintatosan és többoldalúan megvizsgáljuk, és diszkréten kezeljük.
A segítségnyújtás hagyományos és újszerű formáit egyaránt alkalmazzuk. A
kollégiumban bevált az egyéni törődést biztosító foglalkozási forma, az egyéni beszélgetések
módszerét használjuk tanítványaik alaposabb megismerésére. A hátrányos helyzetű vidéki
tanulóink érdekében sokszor fordulunk a helyi önkormányzatokhoz anyagi és egyéb
támogatásért.

18. Baleset megelőzés, egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a
kollégiumban
A tanév első napjaiban a csoportvezető nevelő tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatást
tartanak az egyes tanulócsoportokban. Ennek megtörténtéről, az azon való tanulói részvételről
írásos dokumentum készül. Csak az érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos
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eszközöket szabad használni. A tanulói környezetben előforduló hibákat, hiányosságokat
jelezni kell a csoportvezetőnek vagy ügyeletes tanároknak.
A baleset esetén teendő intézkedések a kollégiumban: baleset esetén legfontosabb
teendő a sérültek ellátása. A balesetet észlelő személynek azonnal jelentenie kell a baleset
tényét az ügyeletes tanároknak. Az ügyeletes tanárok mérlegelik, hogy szükség van-e orvosi
ellátásra. A baleseti sérült ellátása, valamint a szükséges intézkedések megtétele után az
ügyeleti naplóban rögzítik a történteket, ügyelve a konkrét adatokkal történő esetleírásra.
Egészségügyi felügyelet és ellátás: meghatározott időben iskolaorvos, védőnő illetve
szükség esetén betegszoba lehetősége. Tartózkodási hely alapján igénybe vehető a háziorvosi
szolgálat. Sürgős esetben ügyelet illetve sürgősségi betegellátás.
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