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Általános rendelkezések

-

A Házirend olyan alapdokumentum, amely a kollégium belső életét szabályozza.

-

A következő módosításig érvényes, időbeni hatálya a tanév szorgalmi időszakára korlátozódik.

-

Érvényes a tanulókra, a tanulók nevében eljáró szülőkre, a nevelőtanárokra és a kollégium minden
dolgozójára.

-

Hatályos a kollégium teljes területén, a kollégium által szervezett kollégiumon belüli és kollégiumon
kívüli rendezvényeken.

-

A Házirend megsértése számonkérést, fegyelmi eljárást von maga után.

A kollégiumi Házirend a Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és
Kollégiuma rendjét szabályozza (Kollégium 7100 Szekszárd, Holub József u.9.)
Jelen Házirend a nevelőtestületi elfogadást követően lép hatályba, a megelőző házirendi szabályozás
egyidejűleg hatályát veszti.
A jelen házirendi szabályozás időszakában szülői szervezet nem működik, így a jogszabályok erre
vonatkozó előírásai nem tudnak érvényesülni.
A Házirend nyilvánossága:
-

minden 9. évfolyamos tanuló kézhez kapja

-

tanári szobában rendelkezésre áll

-

intézmény weblapján elérhető

A jelen Házirendet az intézményi közösség együttműködése hozta létre, véleményezési jogát a
Diákönkormányzat gyakorolta.
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A kollégiumi felvétel rendje
A kollégiumi felvételről a kollégiumi nevelőtanárok közössége javaslata alapján a
kollégiumvezető egyetértésével az iskola igazgatója dönt.
A kollégiumi jogviszony a kollégiumi beiratkozáskor jön létre és az adott tanévre szól. Így a
kollégiumi felvételt tanévenként kell kérelmezni.

A kollégiumi tagság keletkezése
A kollégiumi tagság határozattal keletkezik, és egy tanévre szól. A jelentkezési lapot minden év
április 30-ig kell a kollégium vezetőjének leadni, az elbírálás határideje minden év május 30.
A kilencedikeseknek az iskolába való beiratkozásnál kell kérniük a felvételt.
Rendkívüli esetben tanév közben is kérhető a kollégiumi felvétel.
A kollégiumi tagság keletkezése során, a házirend átadásával tájékoztatjuk a kollégistákat és
szülőket a kollégium házirendjéről.

A kollégiumi tagsági viszony megszűnése
A kollégiumi tagsági viszony megszűnik:
a. a mindenkori tanév végén,
b. a tanulói jogviszony megszűnésével,
c. a szülő írásos kérvénye alapján,
d. a „kizáró” fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,
e. ha a nagykorú tanuló lemond kollégiumi tagságáról.
Amennyiben a kollégiumi elhelyezésre gyámhatósági kezdeményezés által került sor, a szülő
csak a gyámhatóság egyetértésével mondhat le a tanuló kollégiumi tagsági viszonyáról.

Térítési díj
A kollégiumi alapellátás ingyenes, naponta háromszori étkezést biztosítunk. A tanulónak az
étkezési ellátásért térítési díjat kell fizetni, melyet az étkezési szolgáltatás igénybevétele előtti
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hónapban, tehát előre kell fizetni. A térítési díj befizetése a kiírt időpontban a pénztárban
történik. Díjkedvezményt az érvényes jogszabályok alapján kaphatnak a tanulók.
Az étkezés lemondása a helyi szabályoknak megfelelő határidőtől érvényesíthető. Az étkezés
lemondása a tanuló, illetve a szülő kötelessége.
A 9-12. évfolyamos tanulók ellátásáról, napi háromszori étkezésükről igény szerint
gondoskodunk. Szülői kérvény (csökkentett étkezési ellátás megrendelésére jogosít) esetén
figyelembe vesszük az egyéni elfoglaltságokat, illetve más okokat.
A 13 – 15. évfolyamos tanulók – nagykorúságukból adódó felelősségükre tekintettel tetszőleges
ellátást rendelhetnek.

A kollégium munkarendje
A kollégium éves munkatervét a kollégiumvezető készíti el, a kollégiumi nevelőtanárok és a
kollégiumi Diákönkormányzat véleményezi.
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A kollégiumi élet rendje
A tanuló joga, hogy napirendjét pihenő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
Kötelessége az alábbi napirendi feladatok pontos betartása!
1.1 Napirend
NAPIREND
Ébresztő
Tisztálkodás, takarítás,
reggeli étkezés
Gyakorlat
Iskolai tanulás
Betegek jelentkezése az
ügyeletes nevelőtanárnál

630
630-730
600
745
725-755

Ebéd

1130-1500

Kimenő (tanítás után)

1300-1545

Felkészülési idő:
Tanóra I.-II.
Vacsora

1550-1730

Felkészülési idő:
Tanóra III.
Kimenő (9. osztály)
hét közben és vasárnap
Kimenő (magasabb

1800-1845

1730-1800

1900-2000

1900-2100
évfolyamokon)
Létszámellenőrzés
Villanyoltás
Tanulási lehetőség az
éjszakai ügyeletes nevelőtanár engedélyével

SZSZC_EÜ_KOLL_Házirend

20172017_04_01

2100-2150
2150

2230-ig

6

Tanulás – kollégiumi foglalkozások
A napirendben meghatározott tanulási időt a kollégista köteles a számára kijelölt
tanulóhelyiségben tanulással vagy egyéb szakmai feladatok teljesítésével eltölteni.
Egyéni vagy csoportos tanulásra a tanuló- és hálószobákon kívül – nevelőtanári engedéllyel –
az épület egyéb, tanulásra alkalmas helyiségei is igénybe vehetők.

1.2 Kötelező kollégiumi foglalkozások
Felkészítő foglalkozás: (tanóra, felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális ismeretet adó
tematikus foglalkozás)
Tanórai foglalkozás (12 óra/hét), tanórán kívüli felkészítő foglalkozás (1 óra/hét),
csoportfoglalkozás (1 óra/hét), általa választott szabadidős foglalkozás (1 óra/hét), összesen
heti 15 óra. Ezen részvétele kötelező.
A kötelező foglalkozásokon kívül a tanuló szabadon választható foglalkozásokon is részt vehet.
A tanórai részvétel kötelező.
Felmentést kaphatnak a tanulók egyes kötelező foglalkozások alól, ha a nevelőtanárok
közösségével egyeztetett egyéni tanulási rend szerint készülnek fel. A tanulók tanulmányi
eredményének értékelése havi rendszerességgel történik.
A meghirdetett kötelező, de szabadon választható foglalkozásokra a tanulóknak legkésőbb az
adott tanév szeptember 15-ig személyesen kell jelentkezni. A jelentkezés elfogadása esetén a
tanuló a foglalkozásra érvényes időrendben a tanév végéig köteles járni.
A kollégiumi foglalkozások időtartama 45 perc. A tanórai foglalkozások között legalább egy 10
perces szünetet kell tartani.
A kötelező kollégiumi foglalkozásokról történő hiányzást az iskolai hiányzásokhoz hasonló
rendben a csoportvezető nevelőtanárnál igazolni kell. Igazoltnak tekinthető a mulasztás
betegség esetén (orvosi igazolással), előzetes szülői kérésre engedélyezett távolmaradás
esetén, vagy ha előre nem látható alapos indok miatt nem tudott a tanuló eleget tenni a
kötelezettségének.
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan távolmaradás
fegyelmi eljárás indítását, végső esetben kollégiumból való kizárást vonhat maga után.
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A tanóra alatt és villanyoltás után teljes csendet kell tartani, a közös helyiségeket csak csendben
lehet használni, a tanulást és a pihenést zavarni nem szabad.
A felkészülési idő (tanóra) alatt a kollégium valamennyi helyiségében mobiltelefon és laptop
használata kizárólag a felkészüléshez megengedett.
A felkészítő foglalkozás termei 21.00-ig, kivételes esetekben – külön nevelőtanári engedéllyel
22.30-ig használhatók.

1.3 Egyéb foglalkozások
A kollégium helyiségeit a napirend szerinti foglalkozási időben használhatják a tanulók.

Érdeklődési körök, a tanulmányi munka segítése
A kollégiumban a tanulók érdeklődésének megfelelő foglalkozási csoportok működhetnek,
sport- és kulturális foglalkozások szervezhetők.

A tanulók jogai
a) A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák.
b) A tanulót lelkiismereti, vallási, világnézeti meggyőződése miatt hátrány nem érheti.
c) A kollégium lakóinak joga van biztonságban és egészséges környezetben élni és
tanulni.
d) A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben és oktatásban részesüljön, valamint képességeinek és tehetségének
felismerése és fejlesztése érdekében felzárkóztató és tehetség--kibontakoztató
foglalkozáson vegyen részt.
e) A felvett diákok jogosultak a kollégium felszereléseit, eszközeit, helyiségeit
rendeltetésszerűen használni, a helyi szabályozásoknak megfelelően.
f)

Hozzájusson a szükséges információkhoz.

g) A kollégium valamennyi tanulója tagja a diákönkormányzatnak, ezért választó és
választható a DÖK szervezetébe. A DÖK funkcióját, a tanulóifjúság képviseletét a DÖK
vezetőségének irányításával látja el.
h) Javaslatot tehetnek:
- a házirend tartalmára, összeállítására;
- a jutalmazási és fegyelmi szabályok kidolgozására, a mértékek megállapítására;
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- tanulmányi versenyek, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, stb. szervezésére.
i)

Minden

tanulónak

joga

van

a

kollégium

által

rendezett

kulturális

és

sportrendezvényeken részt venni.
j)

A tanulók tanulmányi és egyéb problémáik megoldásához segítséget kérhetnek a
kollégiumi nevelőtanároktól és munkatársaktól.

A tanulók kötelességei
a) A kollégista diák úgy éljen jogaival, hogy ne sértse a közösség érdekeit, és mást se
akadályozzon a jogai gyakorlásában.
b) Megtartsa a kollégiumi rendet, eleget tegyen a kollégiumi házirendben és napirendben
foglaltaknak.
c) Legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek, segítse társait a
tanulásban.
d) Legyen tiszta és ápolt, ruházatát, eszközeit, felszerelési tárgyait tartsa rendben, az
általa használt helyiségek rendjére és tisztaságára ügyeljen.
e) Az előírt és kialakított rendnek megfelelően vegyen részt a foglalkozásokon. Kötelező
kollégiumi foglalkozások:
- napi felkészülés – tanóra (12 óra/hét)
- tanórán kívüli foglalkozás - felzárkóztató vagy tehetség – kibontakoztató (1óra/hét)
- csoport -, tematikus foglalkozás (1 óra/hét)
- szabadidős tevékenység (1 óra/hét)
f)

Szülőjét (gondviselőjét) tájékoztassa a kollégiumi előírásokról és kérésekről.

g) A Munka-, Baleset-, és Tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a kollégium vagyonának
védelme, a berendezési tárgyak és eszközök biztonságos kezelése.
h) Minden tanuló kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme, a rongálás
megakadályozása. A tanuló által okozott kárt a tanulónak, illetve szüleinek meg kell
térítenie.
i)

Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, vegyen részt a kollégiumi rend és
tisztaság kialakításában és az energiatakarékosságban! Haladéktalanul jelentenie kell,
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ha bárki épségére nézve veszélyeztető tevékenységet, állapotot, balesetet észlel,
illetve azt, ha megsérült.
j)

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

k) A tanuló kollégiumon belüli és kívüli magatartása legyen etikus és kulturált. Tisztelje a
felnőtteket és társait, ugyanezt várhatja el tőlük.
l)

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

m) Magatartásával

járuljon

hozzá

a

humánus,

fegyelmezett

kollégiumi

légkör

fenntartásához. Tanúsítson tiszteletet társai, a kollégium munkatársai, valamint az
odalátogatók iránt.
n) Minden tanuló köteles az esti létszámellenőrzéskor a szobájában tartózkodni 2130-tól,
villanyoltás után csendben az ágyban lenni 2150-kor.
o) Betegség esetén a tanuló köteles a nevelőtanárt tájékoztatni, szükség esetén orvoshoz
menni, betegsége esetén hazautazni.
p) Kötelessége figyelembe venni a kollégiumi hirdetményeket, minden a személyi
adataiban történt változást bejelentenie.
q) Tilos otthonról hozott főző-, melegítő berendezések tartása és használata!
r)

A kollégiumba tudatmódosító szereket (szeszesital, kábítószer,) bevinni, azokat
fogyasztani tilos.

s) Étkezni csak a kijelölt helyen, élelmiszert tárolni csak a meghatározott helyen lehet.
t)

Kimenők kivételével, csak nevelőtanári engedéllyel hagyható el a kollégium területe. A
lakhelyként szolgáló város területét csak nevelőtanári, ill. kollégiumvezetői engedéllyel
lehet elhagyni.
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A kollégiumi közösségben való együttélés általános normái
A kollégiumban a tanulók nagyobb közösségének minősül a mindenkori kollégiumi csoport. A
közösségi és személyes tulajdon védelme, az ésszerű takarékosság a kollégium egész
közösségének érdeke és kötelessége.
A szobabeosztáson, a szobák elrendezésén és berendezésén csak engedéllyel szabad
változtatni.
A szobák dekorálása csak a nevelőtanárok és kollégiumvezető által engedélyezett formában
lehetséges. A szobák falára, bútorokra dekorációt ragasztani, firkálni nem szabad. A szobában
keletkezett kárt a szobaközösség téríti meg, ha a károkozó személy kilétére nem derül fény.
A lakószobákban szórakoztató elektronikai eszközöket csak mások megzavarása nélkül lehet
működtetni tanórán kívüli időben 21.50-ig.

A kollégiumban, a kollégiumi rendezvényeken és a kollégiumon kívüli elvárt
magatartás
A kollégiumi lakhatás és rendezvények ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során –
kimenők ideje alatt hétfőtől péntekig, hétvégén, azokra, akik nem utaznak haza – is hatályos a
Kollégiumi Házirend.
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 szobák rendjéért, a tisztaságáért a szobaközösség felel. A lakószobákat a tanulók szabadon
választott heti és napirendi beosztás alapján önállóan, minden nap reggel, távozás előtt
kitakarítják, illetve rendbe rakják (egyéni dolgok elpakolása, beágyazás, székek felrakása,
takaríthatóság biztosítása). Ha a tanulók a takarítási rendről önállóan nem tudnak dönteni, akkor
a takarítási rend kialakításáért a csoportvezető nevelőtanár a felelős. A rendet délelőttönként
az ügyeletes tanár ellenőrzi és értékeli.

SZSZC_EÜ_KOLL_Házirend

20172017_04_01

11

A közös helyiségeket csak akkor kell a diákoknak kitakarítaniuk, ha rendellenesen hagyták.
Amennyiben a személy kiléte nem állapítható meg, a takarítókat az ügyeletes nevelőtanár jelöli
ki.
Hazautazáskor az ablakot be kell csukni, vízcsapot el kell zárni, a szemetest ki kell üríteni, az
elektromos eszközöket áramtalanítani kell, távozás alkalmával a szekrény és bejárati ajtót pedig
be kell zárni. Az ágyneműhuzatot legalább három hetente tisztára kell cserélni.

A kollégiumban, a kollégiumi rendezvényeken és a kollégiumon kívüli tiltott
magatartás
A tanulók látogatókat csak az ügyeletes nevelőtanár engedélyével, kizárólag a kollégium
aulájában fogadhatnak 19 óráig. A lakószobákba és a tanulószobákba vendégek csak
nevelőtanári engedéllyel mehetnek fel, a kollégista felelősséget vállal vendégéért.
A szobákat belülről bezárni tilos.
A nevelőtanár a tanuló jelenlétében, a tanuló közreműködésével ellenőrizheti a szobai
szekrények és a hűtőszekrények rendjét. A romlandó élelmiszereket tilos a szobában, a szobák
ablakaiban tárolni.
A kollégium egész területén tilos: futkározni, a folyosó korlátjára felülni, felkapaszkodni,
konnektorba

nyúlni,

tüzet

gyújtani,

a

kollégium

berendezéseit

önállóan

szerelni,

ablakpárkányokra kiülni, az ablakon kihajolni, ablakon kimászni és bemászni, vagy egyéb
balesetveszélyes helyzetet előidézni.
A kollégium minden helyiségében tilos: bármilyen jellegű szerencsejátékot folytatni, az épület
ablakából bármilyen hulladékot, folyadékot, szemetet kidobálni, a helyiségeket, berendezési
tárgyakat, eszközöket szándékosan rongálni.

A kollégiumon kívüli rendezvényeken (pl.: színház, mozi, kirándulás, stb.) való részvétel során
is hatályos a Házirendben foglalt tiltott tanulói magatartásra vonatkozó eljárási rend.

A tanulók jutalmazásának elvei
a) A tanuló jutalomban, dicséretben részesülhet akkor, ha
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-

kimagasló tanulmányi eredményt ér el,

-

versenyen, rendezvényen eredményesen képviseli a kollégiumot (a jutalom
odaítélésénél figyelembe kell venni a résztvevők számát, az elért eredményt),

-

pályázaton helyezést ér el,

-

magatartásával,

közösségi

munkájával

példát

mutat

társainak,

öregbíti

intézményünk jó hírnevét.
b) A jutalmazást, dicséretet kezdeményezheti:
-

nevelőtanár,

-

tanulóközösség képviselője,

-

DÖK vezető,

-

kollégiumvezető

A végső döntést a nevelőtanárok közössége hozza.
A dicséret formái:
-

nevelőtanári

-

kollégiumvezetői

A dicséretet a tanuló írásban kapja meg.
c) A jutalom formái:
-

könyv, könyvutalvány vagy tárgyjutalom,

-

a kollégiumi kedvezmény (pl.: kimenő meghosszabbítása),

Fegyelmező és fegyelmi intézkedések, alkalmazásuk elvei
A kollégium házirendjének megsértése fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi
eljárást von maga után.
a) Fegyelmező intézkedések:
-

nevelőtanári figyelmeztetés írásban;

-

nevelőtanári intés írásban;

-

kollégiumvezetői figyelmeztetés írásban;

-

kollégiumvezetői intés írásban.

b) Fegyelmi büntetések:
-

megrovás;
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-

szigorú megrovás;

-

a kollégiumi tagság ideiglenes felfüggesztése 1-6 hónap időtartamra;
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása
másik szobába, tanulócsoportba helyezés

-

kizárás a kollégiumból nem tanköteles tanuló esetében.

c) Fegyelmező intézkedést kell hozni, ha a tanuló
-

veszélyezteti társai vagy saját testi épségét;

-

zavarja a felkészülési időt vagy társai pihenését;

-

kimenőről késik;

-

tiszteletlen társaival vagy a felnőttekkel;

-

rontja a kollégium hírnevét;

-

takarodó után más szobájában tartózkodik;

-

engedély nélkül távozik a kollégiumból;

d) Legalább „megrovás” fegyelmi büntetésben kell részesíteni a tanulót, ha halmozottan
ugyanazt a szabálysértést követi el, pl.: sorozatos késés kimenőről, engedély nélküli
eltávozás, stb.
e) Legalább „szigorú megrovás” büntetésben kell részesíteni azt a tanulót, aki
-

indokolatlanul „tűzriadó” vagy „bombariadó” jelzést ad, vagy más módon
pánikhangulatot idéz elő,

f)

a kollégium területén vagy épületében dohányzik.

„Kizárás a kollégiumból” fegyelmi büntetést kell alkalmazni, ha a tanuló
-

kábítószert, alkoholt hozott a kollégiumba vagy kollégiumi rendezvényre;

-

kábítószer hatása alatt vagy alkoholos állapotban tartózkodik a kollégiumban
vagy kollégiumi rendezvényen;

-

verekedést kezdeményezett,

-

szándékosan rongálja a kollégium vagy társai felszerelését;

-

a kollégiumban tulajdon elleni vétséget követ el.
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A kollégiumból való eltávozás és visszaérkezés rendje
A tanulók szüleikhez – törvényes képviselőikhez – utazhatnak haza. A kollégium nem vállal
felelősséget azokért a tanulókért, akik elutaztak a kollégiumból, de nem haza mentek.
A tanuló hét közben csak a nevelőtanár engedélyével távozhat el a kollégiumból. Az engedély
megadásához – a nem tanköteles tanulók kivételével – a szülő kérése szükséges, melyet
írásban vagy telefonon szükséges jeleznie a nevelőtanárnak.
A tanulók kimenőjét a nevelőtanár meghosszabbíthatja, ha
-

a tanuló illetve a szülő kéri – indokolt esetben;

-

a tanuló tanulmányi eredménye, magatartása, közösségi munkája alapján
rászolgál.

A tanulónak a hétvégi hazautazást követően – vasárnapi visszautazás esetén – vasárnap 20
óráig kell visszaérkeznie a kollégiumba. Más időpontban történő visszautazás csak írásos szülői
engedéllyel lehetséges.
Amennyiben a tanuló valamilyen ok miatt nem tud visszaérkezni, a távolmaradás okát jeleznie
kell az ügyeletes nevelőtanárnak.
A tanuló hét közben vidékre való távozását, ill. éjszakára való kimaradását csak a szülői írásos
beleegyezés birtokában engedélyezi a nevelőtanár.
Az engedély nélküli távozás igazolatlan mulasztásnak minősül. A távolmaradást igazoltnak
tekintjük, ha a tanuló 7 napon belül írásos igazolást mutat be.
Például:
- beteg volt és azt orvos írásban igazolja;
- hatósági intézkedés miatt nem érkezik vissza a kollégiumba.

Biztonsági előírások

Az intézmény minden tanév elején tűz-, baleset- és katasztrófavédelmi oktatást, oktatásokat
tart, melyen minden alkalmazottnak és tanulónak részt kell venni, az ott szerzett ismeretek
elsajátítását az oktatási íven aláírással igazolni kell.

SZSZC_EÜ_KOLL_Házirend

20172017_04_01

15

A tanulók kötelesek a baleset megelőzését szolgáló utasításokat, a tűzvédelmi és a bombariadó
esetére meghatározott szabályokat betartani, ill. társaikkal betartatni.
A tanulók bármely napszak idején észlelt rendkívüli eseményt (pl. baleset, tűz, rosszullét)
kötelesek az ügyeletes nevelőtanárnak azonnal jelenteni.
Tilos az intézmény területére hozni és ott használni saját elektromos készüléket (pl. vasaló,
hősugárzó, kávéfőző, vízforraló, szendvicssütő, kenyérpirító stb.). A szülő, illetve tanuló külön
kérésére engedélyezhető olyan saját elektromos berendezés használata, amely a
tanulmányainak folytatásához szükséges (pl. hordozható számítógép), vagy egészségi állapota
azt indokolja (pl. inhaláló). Elektromos eszköz kollégiumba való behozatala írásbeli szülői
kérvényhez, nyilatkozathoz, kollégiumvezetői engedélyhez kötött.
A tanuló engedély birtokában köteles hibátlan eszközt behozni, az eszköz használatával
kapcsolatos mindennemű történésért a tanuló, ill. gondviselője teljes mértékig felelős.
A villamos berendezésekhez meghibásodás esetén hozzányúlni, és ezeket javítani tilos! A
meghibásodást azonnal jelenteni kell az ügyeletes nevelőtanárnak.
A kollégium elektromos eszközeit szétszedni, javítani tanulónak tilos! A meghibásodást az
ügyeletes nevelőtanárnak - ahol működik - portásnak kell haladéktalanul jelenteni.
A tanulók, a személyes tárgyaik biztonságos tárolására vegyék igénybe a számukra biztosított
zárható szekrényt.
A kollégisták semmi olyan dolgot nem hozhatnak be és tarthatnak maguknál, amellyel mások
testi vagy lelki épségét veszélyeztetik vagy kockáztatják. Ilyen dolognak tekinthetők a
szervezetre káros szerek, kábítószernek minősülő anyagok, a fegyvereknek minősülő tárgyak
vagy fegyvernek látszó tárgyak, a közbiztonságot veszélyeztető tárgyak.

Állagmegóvás
Minden kollégista kötelessége védeni a kollégium felszerelési tárgyainak

épségét,

megakadályozni a rongálást.
Az észlelt kárt vagy hibát a portán / nevelői helységben be kell jelenteni, és az ott elhelyezett
„hibabejelentő” füzetbe be kell írni.
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Közös használati tárgyakat a nevelőtanárok engedélyével lehet használni, illetve elvinni. Az a
diák felelős érte, aki elvitte illetve használta. A szándékosan vagy véletlenül okozott kárt
(egészben vagy részben) meg kell téríteni, vagy helyre kell hozni.
A kollégiumi helyiségeiben eszközökben okozott károkért, a használatra átvett tárgyakért (pl.
könyvtári könyvek) a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
A károkozásról a kollégium jegyzőkönyvet vesz fel, mely alapján az intézmény a szülőt a
kártérítési kötelezettségről írásban értesíti.

Értékek, értéktárgyak megőrzése
A kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához,
teljesítéséhez nem szükséges dolgok, értékek, tárgyak bevitele a kollégiumba tilos. A tilalom
ellenére behozott tárgyak eltűnéséből származó anyagi károkért a kollégium nem vállal
felelősséget.
A kollégium csak azokért a személyes értékekért (pénz, ékszer, mobiltelefon, hivatalos iratok,
bankkártya, stb.) vállal felelősséget, melyeket átadnak megőrzésre a nevelőtanároknak.
Mindenki köteles személyes értékeire vigyázni, a szekrények zárása a tanuló feladata.
A tanulók csak olyan elektromos eszközöket használhatnak, amelyeket bejelentettek, a
kollégium engedélyez, és amelyek megfelelnek az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabályoknak.

A tanulók rendszeres tájékoztatásának formája és rendje
Tanulóink a tanulói jogok gyakorlásához szükséges információkat a nevelőtanároktól,
kollégiumi vezetőtől (többek között csoportfoglalkozásokon, egyéni törődés keretében), a
szülőktől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), a kollégiumi hirdetésekből, az iskola
faliújságán, az elektronikus napló rendszerén, illetve az iskolája honlapján keresztül kaphatják
meg.
Tanulmányokkal,

személyt

érintő

kérdésekről

tájékoztatást

a

nevelőtanártól,

kollégiumvezetőtől, illetve az elektronikus napló rendszerén keresztül kaphatnak diákjaink.
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A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái
A kollégista tanulók véleménynyilvánításának formái:

a)

-

csoportfoglalkozás keretében;

-

csoportképviselőkön keresztül a diák-önkormányzati összejöveteleken;

-

kollégiumi közgyűlésen;

-

közvetlenül a nevelőtanárhoz, kollégiumvezetőhöz, az intézmény igazgatójához
fordulva.

b) Véleményezési jog szempontjából a tanulók nagyobb közösségének minősül a
kollégium diákjainak közössége.
c) A kollégiumban a kollégiumi közösséget a kollégiumi diákönkormányzat (DÖK)
képviseli. A diákönkormányzat fóruma: a Közgyűlés. A DÖK általában havonta ülésezik,
közgyűlést legalább évente egy alkalommal kell tartani.
d) A diákönkormányzat tagjait a kollégiumi nevelési csoportok választják.
e) A diákönkormányzat a tanulókat érintő valamennyi kérdésben véleményezési joggal
rendelkezik.
f) Egyetértési joga van a Kollégiumi Házirend elfogadása esetén.
g) Ha

a

Házirendben

megfogalmazott

jogokat

korlátozzák,

a

tanulók

a

diákönkormányzathoz fordulhatnak segítségért.
h) A diákönkormányzat vezetője bármikor kérdéssel fordulhat a kollégiumvezetőhöz.
i) A diákönkormányzat javaslataira, észrevételeire a kollégium vezetőjének, 30 napon
belül választ kell adnia.

Szállóvendégek fogadása
Szállóvendégek fogadása esetén (hét közben és hétvégén) – nevelőtanári tájékoztatásnak és
utasításnak megfelelően – a tanulók kötelesek szobáikat tisztán, rendben átadni, értékeiket ,
valamint a személyes holmikat (ágyhuzatot is) elzárni.
A Házirendben nem szereplő, aktuálisan felmerülő kérdések esetén a nevelőtanári döntések a
mérvadóak.
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Értelmező rendelkezés:
A Kollégiumi Házirendben és a kollégiumi tantárgyfelosztásban a „Tanóra”megnevezés felkészítő
foglalkozásként értelmezendő.

Záró rendelkezések
-

A Kollégiumi Házirend egy példánya a kollégiumban kifüggesztve illetve az intézmény
honlapján mindenkor megtekinthető.

-

A Kollégiumi Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet a kollégiumvezetőtől és a
nevelőtanároktól.

-

A Kollégiumi Házirend módosítását a kollégista tanuló, ill. a nevelőtanár írásban
kezdeményezheti közvetlenül a diákönkormányzathoz vagy az igazgatóhoz fordulva.

Legitimációs záradék
2017. április…….

Elfogadta: a tantestület
Az erről szóló jegyzőkönyv iktatószáma: ……………..

Törvényes jogkörét gyakorolta: a kollégiumi diákönkormányzat
Aláírásukkal tanúsítják, hogy a Házirendhez kapcsolódó jogkörükkel az eljárás szakaszában
folyamatosan élhettek.
Véleményük: a jelen szabályzatot támogatják.

DÖK képviseletében
Szülői szervezet nem működik.

igazgató
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