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1. Tanulókkal kapcsolatos intézkedések
1.1. A tanulók távolmaradásának engedélyezése, mulasztásának,
késésének igazolása
A Házirendben megfogalmazottakon túlmenően a tanulók rendkívüli
eltávozásának, hazautazásának engedélyezéséhez a szülő előzetes írásbeli –
legfeljebb telefonon történő – kérése, beleegyezése szükséges. Kivételes
esetben az ügyeletes beleegyezése és a csoportvezető tájékoztatása is
elegendő.
Amennyiben azonban a tanuló az előzetes és általában várható időpontban
nem tud visszaérkezni a kollégiumba / betegség, kedvezőtlen útviszonyok
stb.. /, akkor a szülő kötelessége, hogy telefonon értesítse az ügyeletes
tanárt, majd az ellenőrző könyvön keresztül a mulasztást igazolja.
Szilencium ideje alatt a diákotthon területét elhagyni nem lehet.
Foglalkozásról és szilenciumról a tanulók csak a csoportvezető, a
foglalkozásvezető, illetve a diákotthon vezető engedélyével maradhatnak
távol. Engedélyt legalább egy órával a foglalkozás, illetve a tanóra
megkezdése előtt kell kérni. A gyakorlatukat az iskolában teljesítő tanulók a
szilenciumról felmentést kapnak, a gyakorlat végeztével felmehetnek a
kollégium társalgójába a szilencium végéig.
A szilencium kezdetét legalább öt perccel meghaladó késés nevelői
figyelmeztetést von maga után, kivéve, ha ezt előre jelezte a szülő, vagy a
nevelő engedélyt kapott rá.
Hazautazni a kollégiumból pénteken, az utolsó iskolai tanóra befejezése után
lehet. Visszaérkezés vasárnap 16.00 órától 21.00 óráig, legkésőbb hétfő
reggel 8-ig. Hét közben a tanuló csak orvosi javaslatra, szülői kérésre, a
csoportvezető, ill. ügyeletes nevelő engedélyével távozhat a diákotthonból.
A távozás az ügyeleti naplóba kerül bejegyzésre.
Az előre nem jelzett hiányzás igazolása az iskolai házirendben elfogadott
módon történhet!

1.2. A térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések
Az előírt térítési díjat minden tanuló (illetve gondviselője) köteles havonta a
tárgyhó 10-ig befizetni. A térítési díj befizetésének részletes szabályozása az
Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Az Oktatási Törvény értelmében a kollégiumi tagság megszűnését vonhatja
maga után a térítési díj nem fizetése, amennyiben a hátralék mértéke
meghaladja a két hónapot.

1.3. Tanulói véleménynyilvánítás, tájékoztatás formái
A kollégista joga, hogy az őt érintő minden fontos döntésről időben
tájékoztatást kapjon, lehetősége legyen véleménynyilvánításra.
Véleményének szervezetlen formában bármikor, szervezett formában
csoportmegbeszéléseken, értékelőn adhat hangot, de ez más személy emberi
jogát nem sértheti meg.

1.4. Gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái
A jutalmazás alapelve, hogy azonos eredményért ugyanolyan jutalmazás jár.
A kollégista diákok jutalmazására több féle lehetőség nyílik:
- A rendszeresen ellenőrzött, naplókba beírt érdemjegyek alapján számított jó
(4.0) tanulmányi eredményt elérők számára szilencium-mentesség jár.
- A kiemelkedő közösségi munkát végzők, illetve kollégiumi vetélkedőkön jól
szereplő diákok szabadidő meghosszabbításban, illetve nevelői, kollégiumvezetői, illetve kollégiumi nevelőtestületi dicséretben részesülhetnek.
- A tisztasági szemlén elért jó eredményt elérő diákokat szabadidő meghosszabbítással jutalmazzuk.

1.5. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
A fegyelmezés alapelve, hogy azonos vétségért ugyanolyan fegyelmező
intézkedés jár. Kirívó vétség esetén a fokozatok átléphetők.
A kollégista diákok fegyelmezésére több féle lehetőség nyílik:
A diákotthoni büntetések formái:
 nevelői figyelmeztetés
 diákotthon vezetői figyelmeztetés
 kollégiumi nevelőtestületi figyelmeztetés
Fegyelmi eljárás indítható a következő esetekben:
 alkohol, kábítószer kollégiumba hozatala, valamint fogyasztásuk az
intézményben,
kollégiumi
rendezvényeken,
illetve
alkoholos
állapotban való megérkezés esetén
 egyéb súlyos vétség esetén
Nevelőtestületi figyelmeztetést von maga után:
 három diákotthon vezetői figyelmeztetés
 mások értékeinek eltulajdonítása
 olyan súlyos fegyelmi vétség, mellyel önmagát vagy másokat
veszélyeztet.
Diákotthon vezetői figyelmeztetést von maga után:
 három nevelői figyelmeztetés
 mások testi épségének, egészségének veszélyeztetése
 Engedély nélküli eltávozás
 cigaretta
kollégiumba
hozatala,
valamint
fogyasztása
az
intézményben, kollégiumi rendezvényeken
 a diákotthon területére sérülést okozó tárgyak behozatala (petárda,
csúzli, kés, veszélyes elektromos berendezések, stb.)
 a diákotthon berendezéseinek szándékos rongálása
 hamisítás
Nevelői figyelmeztetést von maga után:
 egyéb fegyelmi vétségek (például tiszteletlen magatartás, tanóráról
való késés, illetve annak zavarása)
 Házirend szabályainak enyhébb fokú megszegése

2. A kollégium munkarendje
2.1. Kollégiumi tanulói munkarend
A kollégium munkarendje szervesen kapcsolódik az iskola munkarendjéhez,
arra épül, biztosítja a tanulók számára az iskolai feladatokra, a tanórákra a
felkészülést.
Ébresztő: minden nap 6.40-kor. Mindenkinek kötelező felkelnie és készülni
az iskolába.
Reggeli: 7.10-7.30-ig van mindkét szinten lakók számára. 7.30 után
reggelizésre nincs lehetőség. Szervezési szempontok miatt a fiúszint
elhagyása 7.15.-ig meg kell történjen.
Legkésőbb 7.40-ig a kollégium elhagyása kötelező.
A tanulók az iskolai tanulás befejeztével jöhetnek a kollégiumba, 12.30-tól!
Kimenő: Délután 15.00-ig. A délutáni hálószemlére 15.15-kor kerül sor. A
hálószemlét követően felszerelésével együtt a szilenciumra kell mennie a
diákoknak.
A foglalkozások és a közös programok időpontja: a heti munkarend szerint.
A szilencium 15.30-tól 18.30-ig van, közben óránként szünetet tartunk,
ekkor a tanulók nem hagyhatják el az iskolát.
Vacsora 18.30-19.00-ig tart, azt követően 20.00-ig kimenő van, kivéve a
csütörtöki csoportfoglalkozásokat.
20.00-tól a takarodóig szabadfoglalkozás, valamint tisztálkodás és
készülődés a lefekvéshez. Mindenki csak a saját szintjén (lányszint, fiúszint)
tartózkodhat. Pótszilenciumra is ebben az idősávban van lehetőség.
Takarodó és hálószemle 21.45-kor van. Takarodó utáni önálló tanulásra
23.00 óráig csak kivételes esetben van lehetőség a saját szintjén (első emeleti
társalgóban, illetve a második emeleti tanulóban).
Csak az általános iskolai kollégistákra vonatkozó speciális szabályok:
Tanítási órákat követően ebéd, majd napközin való kötelező részvétel.
Takarodó és hálószemle 20. órakor.
A szilenciumi tanórán magnó, TV, DVD, és egyéb, zenehallgatásra alkalmas
eszköz nem szólhat.
A gyakorlati hetes tanulók a szilencium ideje alatt nem zavarhatják a többi
tanulót.
A tanulók a diákotthonban, iskolai időben és azon kívül is csak pedagógusi
felügyelettel tartózkodhatnak.
A kollégium berendezései és felszerelései csak a házirend betartásával és
felnőtt engedélyével használhatók. Minden diáknak kötelessége ezek
állagának megóvása. Betegség, illetve baleset esetén ügyeletes orvost kell
hívni!
A hálótermek rendje:
1. Minden tanuló a kijelölt hálóteremben a kijelölt helyet foglalja el, ezt
megváltoztatni csak a diákotthon-vezető engedélyével, indokolt esetben lehet.
2. A hálóteremben csak tiszta lábbelit – ha lehet papucsot – kell használni.

3. A hálókat az időjárásnak megfelelően szellőztetni kell!
4. Az ágynemű tisztaságát mindenki köteles megőrizni.
5. A rendért a hálófelelős felel.
6. Ha a hálóban étkeznek a tanulók, a maradékot el kell takarítani!
7. Zenehallgatásra szolgáló eszközt (magnó, CD, rádió, telefon stb), hallgatni
csak úgy szabad, hogy az másokat ne zavarjon! Tv-t, számítógépet (kivétel a
laptop) behozni nem lehet.
8. Falra, ajtóra, bútorokra nem lehet dekorációt felrakni, mert maradandó
kárt okoz. Az okozott károkért a tanulónak kártérítést kell fizetni.
Az ügyeletes diákok feladatai:
1. Ébresztő után reggeli teendőkre mozgósítják a tanulókat.
2. Biztosítják a reggelinél és vacsoránál a rendet, a fegyelmezetlen tanulókat
figyelmeztetik.
3. Felelősek a szilenciumi időszak alatt a társalgó és a kollégiumi folyosók
rendjéért, biztosítják, hogy illetéktelen személy ne lépjen a kollégium
területére.

2.2. Kollégiumi foglalkozások rendje
Csoportfoglalkozás heti 1 alkalommal 19.00-20.00-ig van, ezen mindenkinek
kötelező a részvétel, erről mentességet a diákotthon-vezető adhat.
Havi értékelés minden hónap végén van.
Hetente választható foglalkozásokat tartunk, illetve a kollégiumi
diákönkormányzattal közösen különböző rendezvényeket, vetélkedőket
szervezünk.

2.3. A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli
tartózkodás során elvárt tanulói magatartás
A tanuló magatartása a kollégiumi lakhatás egész ideje alatt kulturált,
fegyelmezett és udvarias legyen!
Tartózkodjanak a durva és a trágár beszédtől!
Tilos a diákotthon területére, valamint a kollégiumon kívül szervezett közös
rendezvényekre cigarettát, szeszes italt, energiaitalt, kábítószert behozni, azt
fogyasztani, valamint a házirend szabályait sértő magatartást tanúsítani!
Tilos a szórakozóhelyeket szorgalmi időszak során látogatni!
A diákotthon nem találkahely, ölelkezni, csókolózni illetlenség!
A kollégiumon kívüli tartózkodás során is be kell tartani az alapvető erkölcsi
normákat és a törvényeket.

2.4. A kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az
iskolához, kollégiumhoz tartozó területek hasznosításának
rendje:
A kollégium berendezéséért, felszereléséért minden kollégista anyagi
felelősséggel tartozik. Köteles mindenki a tevékenységei során az
energiatakarékosság elveit betartani.
Az elektromos berendezéseket a használat után áramtalanítani kell.
Meghibásodás esetén az áramtalanítást követően a hibát az ügyeletes

nevelőnek jelenteni kell. A készüléket tanuló nem szerelheti szét, a
javításával nem próbálkozhat.
Az intézmény területére saját elektromos készüléket behozni és azt ott
használni (pl. vasaló, hajszárító) a kollégiumvezető engedélyével lehet. Az
erre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani. Ugyanez vonatkozik a
szakmai oktatáshoz szükséges szúró-vágó eszközökre is.
Mobil telefont csak szünetekben és tanítási órákon kívül használhat a diák.
A diákotthon területére sérülést okozó tárgyak bevitele tilos! (pl. kés, csúzli,
petárda, veszélyes elektromos berendezés)
A kollégium területére az ebédlőből ételt felvinni nem lehet, legfeljebb csak
nagyon indokolt esetben, vezetői engedéllyel. Mindennemű szilárd
ételmaradékot csak a szemetesbe lehet üríteni, a csapba, zuhanytálcába
nem!
Az iskolához, kollégiumhoz tartozó helyiségeket csak rendeltetésszerűen
szabad használni, tisztaságukért, épségükért a diákok felelősek.

2.5.

A kollégium által szervezett, a pedagógiai
végrehajtásához
kapcsolódó
kollégiumon
rendezvényeken elvárt tanulói magatartás:

program
kívüli

A kollégiumon kívüli rendezvények során is be kell tartani az alapvető
erkölcsi normákat és a törvényeket.

3. Egyéb rendelkezések:
1. Amennyiben a tanuló rendszeresen gyógyszert szed, arról a diákotthon
nevelőit tájékoztatni köteles!
2. Az otthonról hozott ételt, élelmet a hűtőszekrényben lehet tárolni.
3. A tanulók látogatót fogadhatnak 13.00-15.00-ig az aulában, illetve
diákotthoni társalgóban valamint az esti kimenő ideje alatt.
4. A tanulók felszereléseiket, használati tárgyaikat, ruháikat zárható
szekrényben tarthatják. Készpénz, értéktárgy eltűnéséért felelősséget a
diákotthon nevelőtestülete nem vállal, kivéve, ha azt a tanuló megőrzésre
leadta.
5. A kollégium épületében tilos az állattartás.
6.
A házirend a kollégiumi SZMSZ előírásaival együtt érvényes
7. A házirendet minden tanulóval és dolgozóval meg kell ismertetni és
számukra hozzáférhető helyen kell elhelyezni! A házirendet a szülők számára
is elérhetővé kell tenni!
8. A fentiekben nem szabályozott esetekben a diákotthon-vezető dönt.

