Tisztelt Szülők, Kedves Kollégisták!
Az ismert járványügyi készenlét (COVID-19) miatt, a tájékoztatóban szereplő 17 órára
meghirdetett szülői értekezlet elmarad, ezért az alábbiakban összegyűjtöttük a
legfontosabb napi és házirendi teendőket, melyek minden kollégistára nézve kötelező
érvényűek a 2020/2021 tanév folyamán.
1. Kollégiumba érkezés vasárnaponként 17.00-21.00 között, 22.00-ig illetve hétfő reggeli
visszaérkezés külön nevelőtanári engedéllyel lehetséges. A beérkezés után a tanuló a
kollégiumot csak a hétköznapokra is érvényes kimenője időtartamára hagyhatja el!
(pl., ha 20:00 előtt érkezett vissza otthonról és hétköznaponként 20:00-ig van
kimenője addigra hétvégén is be kell érnie.). A porta a visszaérkezésről nyilvántartás
vezet, amit a tanuló beérkezéskor aláír. Az engedély nélküli távollét fegyelmi
felelősséggel jár!
2. A vasárnapi visszaérkezéskor beteg tanulót nem fogadunk, amennyiben az alábbi
tünetek tapasztalhatók:
 37,5 C vagy ezt meghaladó hőemelkedés, láz,
 fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom,
 száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel,
 torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
 émelygés, hányás, hasmenés.
3. Amennyiben a fenti tüneteket a tanuló esetében a szülő/gondviselő még az otthonában
tapasztalja, akkor nem küldhető vissza a tanuló a kollégiumba.
4. Ha a tanuló nem jön vissza vasárnap, a gondviselőnek/tanulónak jeleznie kell azt a
kollégiumi telefonos elérhetőségeken. (vezetékes: 94/412-198, mobil: 20/245-6588)
5. A kollégiumból való távozás hétvégére péntekenként 16:00-ig kell megtörténni, addig
a kollégium folyamatos pedagógiai felügyeletet biztosít, az ügyeletes tanár
elérhetőségéről a porta ad tájékoztatást. Ha a kollégium a hétvégén vendégeket fogad,
akkor a tanulók a saját szobájukba 10:00 után nem tudnak visszamenni, a holmijukat
az erre kijelölt helységben tudják vasárnapi visszaérkezésükig tárolni.
6. Hétvégenként a kollégiumban való tartózkodás csak megfelelő indok alapján, a
szülő/gondviselő

írásbeli

kérelmére,

a

kollégiumvezető

mérlegelésével

engedélyével lehetséges (iskolai, ill. sportrendezvény, kirándulás stb.)
7. Közös ébresztő 6:15-kor, egyéni ébresztő a tanuló munkarendjének megfelelően.

és

Étkezés:

E tanévtől kezdődően a kollégisták étkezése a Kereskedelmi és Vendéglátói
Szakképző Iskola éttermében lesz. (a kollégiumtól kb. 100 m távolságra
található)
Reggeli: fő időszak: 06.45 - 07.15 között, de a korábban reggeliző tanulók is tudnak
reggelizni 05.00 után, (a csoportvezető tanárok felmérik név szerint, hogy kik kérnek korai
reggelit)
8. Legkésőbb 8:00-ig a szobákat rendbe téve (szemét a kukába, ágy beágyazva vagy
ágynemű az ágynemű tartóba, polcok, asztalok rendben, ruhák elrakva, szekrény
bezárva) kell hagyni a kollégiumot. Ha valaki betegnek érzi magát megkeresi az
ügyeletes tanárt és/vagy a kollégiumi titkárt, aki elmondja neki a teendőket. Az orvos
és a szülőkkel való konzultáció után a kollégista vagy otthonába távozik, vagy a
betegszobára költözik le, emeleten beteg tanuló nem tartózkodhat!
A kollégisták háziorvosi teendőit Dr. Jakabovits Adrienn látja el, (rendelő címe: 9700
Szombathely, Kiskar utca 5-7) Rendelési ideje a portán megtalálható.
9. 8:00-12:00 között a kollégiumban csak ügyeletes tanári engedéllyel tartózkodhat
tanuló, akiről a porta nyilvántartást vezet.
Ebéd: 11.30-14.30 között.
10. 12:00-15:30 között szabadidős vagy tanulást támogató foglalkozásokon vehetnek részt
a kollégisták, ha csak a nevelőtanáruk másképp nem rendelkezik.
11. 15:30-17:45 között tanulószobai foglalkozás, ezen a 9. évfolyamosoknak az 1. félév
végéig a részvétel kötelező. A többieknek az eredményeik és az elfoglaltságai
függvényében a nevelőtanára határozza meg a tanulás rendjét. A tanulószoba alatt az
egész kollégiumban tanulást más tevékenység nem zavarhatja!
Vacsora: 17.45-18.30 között.
12. 17:45-20.00 között szabadidős vagy tanulást támogató foglalkozásokon vehetnek részt
a kollégisták, ha csak a nevelőtanáruk másképp nem rendelkezik.
13. Általános kimenő 20.00-ig, utána 22:00 a nevelőtanár engedélyével egyedi elbírálás
alapján.
14. 21:00-ig van állandó kimenőjük a „Kiváló kollégista” címet elnyert tanulóknak,
szintén 21:00-ig van kimenőjük a nagykorú és legalább egy végzettséggel

rendelkezőknek (szakma, érettségi), számukra van lehetőség a 22:00 utáni szabadidős
tevékenység engedélyezésére is a gondviselő, a csoportvezető és a kollégiumvezető
együttes engedélyével, ha az nem zavarja a másnapi iskolai kötelezettségei ellátását.
15. 20:00-20:30 között szabadidős tevékenység az emeleten
16. 20:30-21:30 felkészülés a takarodóra, tisztálkodás
17. 21:30 takarodó, mindenki a saját szobájában köteles tartózkodni, egyéb tevékenységre
csak nevelőtanári engedéllyel van lehetőség.
18. A kollégiumban az alkohol fogyasztása és a dohányzás szigorúan tilos, a szabály
megszegése a kollégiumból való kizáráshoz vezethet! A cigaretta készítése/töltése
is tilos!
19. A kollégiumba a tanulók laptopot, táblagépet CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE
HOZHATNAK BE, ezen eszközök őrzéséről a kollégium nem vállal felelősséget!
20. Az audió eszközöket mindenki csak saját szórakoztatására használhatja
(fülhallgató), külön hangszórók használata tilos! Amennyiben a csoportvezető
nevelőtanár mások zavarására alkalmas eszközt talál (erősítő, hangszórók stb.)
azokat a pénteki hazautazásig elzárhatja. A tanuló a nem engedélyezett audió
eszközöket köteles hazavinni!
21. Minden kollégista „kimenő” lappal rendelkezik, ami tartalmazza a nevét, csoportját,
iskoláját, osztályát, nevelőtanárának a nevét és arcképét, ennek használata kötelező! A
kollégiumba érkezéskor a tanulóknak azt a portán fel kell venniük, kilépésükkor pedig
le kell adniuk!

Szombathely, 2020. augusztus 25.
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