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Bevezetés
A köznevelési törvény előírása értelmében a kollégium életével kapcsolatos egyes kérdéseket
a házirendben kell szabályozni. A házirend előírásai a kollégium tanulóira, a tanulók szüleire,
és a kollégium dolgozóira vonatkoznak. A házirend előírásai minden olyan esetre érvényesek,
amikor a tanuló a kollégium felügyelete alatt áll. A házirend elolvasható az emeleti
faliújságon, valamint a kollégium honlapján.

A kollégium feladata
A kollégium a felvett diákoknak otthont nyújt, biztosítja a tanulás feltételeit, változatos
lehetőségeket teremt a szabadidő eltöltéséhez, felkészít a majdani felnőtt életre, pozitív
értékeket közvetít.

A felvétel rendje, a tagság megszűnése
A kollégista felvételéről – a szülő és a tanuló egybehangzó kérése alapján a nevelőtestület és a
DT meghallgatásával- a kollégiumvezető dönt. A felvétel mindig egy tanévre szól. A
kollégiumi tagság megszűnik, ha:
- a tanuló befejezi az adott tanévet vagy iskolát változtat
- az iskolából fegyelmi úton kizárják
- fegyelmi eljárással kizárják a kollégiumból ( pl.: házirend sorozatos megsértése)
- a szülők írásban kérik
- az étkezési díj térítésének elmaradása esetén

1

Napirend, kimenő
630 -kor ébresztő. A lakók ébresztését heti váltással beosztott ébresztőszobák végzik, akik
csengetnek, bekopogtatnak a szobákba, villanyt gyújtanak.
50
6 -kor szobaszemle, melyet az ügyeletes nevelő végez.
630 -tól 730 -ig reggeli.
745 -kor kell elhagyni a kollégiumot.
1600 -ig kimenő.
1610 -kor létszámellenőrzés.
1620 -tól 1710 -ig első szilencium. A tanulók a szobájukban tanulnak. Emeletenként lehetőség
van tanulószobában való egyedüli vagy tanulópárral való tanulásra.
1720 -tól 1810 -ig második szilencium.
1820 -tól 1850 -ig harmadik szilencium.
1850 -től 1930 -ig vacsora.
1930 -tól 2100 -ig szabad foglalkozás – sport, filmklub, szakkörök stb.
2100 -tól felkészülés a takarodóra.
2130 –kor takarodó, villanyoltás.
1430 -től 2100 -ig a délutáni hosszú, és 1830 -tól 2130 -ig az esti rövid ügyeletes ügyel.
A napirendnek megfelelően a kollégistának mindennap 1600 -ig kimenője van.
A csoportvezető nevelőtanár engedélyével a kollégista plusz kimenőt kaphat:
Szabad szilencium formájában
 vacsora után, az erre rendszeresített kimenőfüzetben leírtaknak megfelelően
 az érettségivel vagy szakmával rendelkezőknek 2100 –ig bejelentési kötelezettséggel
 szülő látogatása esetén
 iskolai
 sport
 szakköri, stb. elfoglaltság miatt
Hazautazás és visszaérkezés rendje:
Hétköznapi hazautazást csak indokolt esetben, hivatalos elfoglaltság miatt vagy szülői kérésre
és szülői igazolás mellett engedélyezünk. A kollégista a szorgalmi időt megelőző este 2100
óráig köteles a kollégiumba visszaérkezni. Szülői kérésre a visszaérkezés a szorgalmi idő
reggelén is lehetséges. Betegségről, balesetről, egyéb távolmaradásról a diák köteles
tájékoztatást adni telefonon vagy egyéb módon.

Kollégiumi foglalkozások





tanulmányokat segítő foglalkozások: szilencium, szakkör, felzárkóztató, korrepetálás
csoportfoglalkozások
választható foglalkozások
egyéni foglalkozások

A tanulmányokat segítő foglalkozásokon való részvétel alól a kollégista tanulmányi
teljesítményétől függően, nevelőtanára felmentést adhat az alábbiak szerint:
 szabad időbeosztásúak azok a tanulók, akik érettségivel vagy szakmával rendelkeznek
 tanulmányi átlaguk meghaladja a 4,5-öt
 az a tanuló, akinek tanulmányi átlaga 4 és 4,5 között van, mindennap az első
szilencium alól felmentett és heti egy napra felmenthető nevelőtanári döntés alapján.
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Tűz- és balesetvédelmi oktatás
Beköltözéskor a tanulók balesetvédelmi oktatáson vesznek részt, amelyen nevelőtanáraik
felhívják figyelmüket a veszélyforrásokra, s azok elkerülésének módjára. Tájékoztatást
kapnak továbbá a tűzrendészeti előírásokról, tűzriadó tervről. Az oktatáson való részvételt a
tanulók aláírásukkal igazolják.
A szobák ajtaját tűzvédelmi okokból éjszaka belülről bezárni tilos.

Vendégfogadás
A diákok látogatójukat a nevelőtanár engedélyével az emeleti TV szobában, vagy a
társalgóban fogadhatják.
Külön engedéllyel a szülők és a közvetlen hozzátartozók a tanuló szobájába is felmehetnek.
Látogatók, vendégek 2100 óráig fogadhatók.

Tanulók jutalmazásának lehetőségei




szabadidő meghosszabbítása
írásbeli dicséretek (nevelőtanári, kollégiumvezetői, nevelőtestületi)
tárgyjutalom, ajándékutalvány (több éves munka elismeréseként,
végzősöknek)

általában

Tanulók fegyelmezésének formái
A fegyelmező intézkedés nevelési eszköz. Alkalmazásakor figyelembe kell venni a diák
egyéni és életkori sajátosságait, a terhére rótt vétség súlyát, valamint az eset lehetséges
pedagógiai hatásait az adott közösségre vagy a vétkes tanulóra.
A fegyelmező intézkedés nem lehet megtorló vagy megalázó. Testi fenyítés alkalmazása tilos.
A tanulóval szemben a következő fegyelmi intézkedések hozhatók:
 I. fokozat
o nevelőtanári figyelmeztetés
o nevelőtanári intés
 II. fokozat
o kollégiumvezetői figyelmeztetés


III- fokozat
Kollégiumvezetői intés
o Kollégiumi nevelőtestületi intés
 IV. fokozat
o igazgatói intés
Első és második fokozatú fegyelminél kimenő elvonás adható, a harmadik fokozat a
kollégiumi tagság ideiglenes felfüggesztésével jár.
Ha a fegyelemsértés súlya ezt indokolja, vagy a korábbi fegyelmező intézkedések nem érték
el céljukat, a tanuló ellen fegyelmi eljárás indul. A fegyelmi eljárás lefolytatását, a
nevelőtestület által megbízott fegyelmi bizottság végzi azzal a megkötéssel, hogy a
kollégiumból való kizárás büntetés csak a nevelőtestület jóváhagyásával szabható ki.
Fegyelmi eljárás után hozható döntések:
 megrovás
 szigorú megrovás
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 kizárás
Azonnali kizárást eredményeznek a következő vétségek:
Mások emberi méltóságának megsértése
Alkohol illetve kábító hatású anyagok fogyasztása a kollégiumi lakhatás ideje alatt
Szándékos károkozás

Diáktanács
(a tanulócsoportok és a kollégiumi vezetők kapcsolattartása)
A diáktanács munkáját az e feladatra felkért és ezzel megbízott nagykorú személy segíti, de
azt a többi pedagógus is köteles támogatni. A DT vezetői a kollégiumvezetőt előre egyeztetett
időpontban felkereshetik. Itt kerül megválasztásra az előzőleg jelölt új DT. Közgyűlés
összehívását a DT vezetője vagy a kollégium vezetője kezdeményezheti.

Tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módja
A Házirend egyes fejezeteiben megfogalmaztuk azokat a tudnivalókat, amelyek ismeretében a
kollégiumi tagság által biztosított jogok gyakorolhatók. Ha a jogok gyakorlásában a diákot
sérelem éri, elsősorban a csoportvezető tanárhoz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő
tanárhoz, harmadsorban a kollégiumvezetőhöz fordulhat.
A diák jogainak gyakorlása során nem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében, továbbá
nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét és egészségét.
A diákoknak kötelessége a kollégium alapdokumentumaiban, szabályzataiban
megfogalmazott, a rájuk vonatkozó előírásokat megismerni és azokat betartani.
A kollégium területén dohányozni tilos!
Az intézménybe szeszesitalt és kábítószert behozni és fogyasztani, valamint a kollégiumba
ittas és drogos állapotban visszaérkezni szigorúan tilos!
A kollégista a bentlakásért térítési díjat nem fizet.
Az étkezési díjat a faliújságon kiírt ütemezés szerint egész hónapra, egy összegben kell
befizetni.
Távolmaradás (betegség) esetén, az étkezési lemondásokat a nevelőtanároknál kell intézni.
A Házirendet a nevelőtestület és a Dt elnöke elfogadta.
A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően évente felülvizsgálja .
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