Kollégiumi Házirend
A kollégium Házirendjét (amely az iskolai házirend része) a jogszabályok és a nevelő-oktató
munka alapdokumentumainak felhasználásával állítottuk össze. A kollégium otthont nyújt a
tanulóknak, helyettesíti és szükség szerint pótolja a családi nevelést.
-

A tanuló magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett. A kollégiumon kívül is
tanúsítson a kollégium hírnevéhez, megbecsüléséhez méltó magatartást.

-

Szeszes ital fogyasztása, valamint a dohányzás szigorúan tilos! A figyelmeztetés
eredménytelensége fegyelmi büntetést von maga után.

-

A 18 éven felüli kollégista tanulók csak az arra kijelölt dohányzóhelyen
dohányozhatnak!

-

A társadalmi és a személyi tulajdon védelme valamint az ésszerű takarékosság a
kollégium egész közösségének érdeke és kötelessége! A szobák dekorálásához,
díszítéséhez a csoportnevelő előzetes hozzájárulása szükséges! Károkozás esetén az
érvényes jogszabályok szerint kell eljárni! A szobában keletkezett kárt a
szobaközösség téríti meg, amennyiben a károkozó személyre nem derül fény!

-

Idegen személyek (nem kollégista tanulók) csak kollégiumvezetői vagy ügyeletes
nevelőtanári engedéllyel tartózkodhatnak a kollégiumban, annak csak a társalgó
helyiségében.

A kollégista tanuló kötelessége
-

Megtartsa a kollégiumi rendet.

-

Eleget tegyen a kollégiumi Házirendben és Napirendben foglaltaknak.

-

Óvja saját és társai testi épségét, működjön közre a kollégiumi rend és tisztaság
kialakításában, az energiatakarékosságban.

-

Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az általa
használt eszközöket.

-

Tiszteletet tanúsítson a kollégium dolgozói valamint az oda látogatók iránt.

-

A kollégiumi épületben és közvetlen közelében az egészség- és környezetvédelem
céljából a tanulók kötelesek részt vállalni az egészséges és tiszta környezet
kialakításában.

-

Betegség, baleset illetve sérülés esetén a tanuló köteles azt jelenteni az ügyeletes
nevelőnek, csak ez után vehet részt az iskolaorvosi vagy szakorvosi rendelésén. A
betegszobába utalt tanulót az egészségügyi szolgálaton kívül más tanuló nem
látogathatja.

-

Éjszaka rendkívüli esetekben (pl.: rosszullét, fegyelembontás, stb.) a szobaközösség
felelőse értesíti az éjszaki ügyeletet teljesítő nevelőt.

-

Tilos főző és melegítő berendezések használata!

-

A munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzbiztonsági előírásokat minden tanulónak
ismernie kell és be kell tartania!

A kollégista tanuló joga
-

Intézményünkben biztonságban és egészséges környezetben éljen, tanuljon, az élet
rendjét, tanulmányi rendjét a kollégium a pihenő idő, testmozgás beépítésével,
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsa ki.

-

A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és
védelmet kell számára biztosítani 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.

-

A tanuló joga, hogy – családja anyagi helyzetétől függően – részben vagy egészben
mentesüljön a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a
fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására.

-

Kollégiumi, tanulószobai ellátásban részesüljön.

-

Válasszon a választható foglalkozások, programok közül.

-

Igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket.

-

Hozzájusson a szükséges információkhoz, tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához
szükséges eljárásokról; részt vegyen a diákkörök munkájában, tagja legyen kollégiumi
köröknek.

-

Szervezett formában véleményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógus
munkájáról, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről,
valamint javaslatot tegyen – személyét és tanulmányait érintő ügyekben – az
intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez.

-

Választó és választható legyen a kollégiumi körökben.

Kollégiumi napirend:
-

Munkanapokon az ébresztő és a reggeli ellenőrzés időpontja 600 és 640 között van.

-

Az épületet legkésőbb 700 óráig el kell hagyni. A reggeli kiadása 715-ig tart. A
kollégiumban 700 órától 1200 óráig csak rendkívüli esetben nevelői engedéllyel lehet
tartózkodni.

-

A szilenciumi foglalkozások 1600 órától 1830-ig tartanak:
1600 – 1620
1630 – 1720
1730 – 1820

-

A szilenciumi foglalkozásokról a csoportnevelő 3 alkalommal adhat felmentést.

-

A szilenciumról a késést illetve a távolmaradást igazolni kell. A tanulók az arra
kijelölt szilenciumi teremben tanulnak. Csak a jó rendű tanulók maradhatnak a
szobájukban.

-

A vacsora időpontja 1845 – 1915-ig tart.

-

Kimenők: 1545-ig, valamint 1900 – 2000 óráig. (A nyári gyakorlat idején a kimenő
meghosszabbodik 2100 óráig.) 2000 órától az épületet be kell zárni! A fenti időpontok
módosulhatnak, ha ehhez a kollégiumvezető engedélyt ad.

-

A kollégiumba való visszaérkezés a tanítás kezdete előtti nap 1530 órától 2100 óráig
történik.

-

Létszámellenőrzés, villanyoltás és takarodó 2130 – 2200 óráig.

-

A tanulók ügyeletesi szolgálatot látnak el a csoportnevelő, illetve a hálófelelős
beosztása szerint.

-

A szobákat a tanulók maguk is takarítják a hálófelelős beosztása alapján. Ágyát,
szekrényét, egyéni felszerelését mindenki maga köteles rendben tartani!

-

Az a tanuló, aki orvoshoz akar menni, legkésőbb 715 óráig köteles jelentkezni! Az
iskolaorvos 730 és 800óra között fogadja a kollégista tanulókat.

-

Nem tartózkodhatnak a fiúk a leány-, a lányok pedig a fiúszobákban!

-

A kollégiumba szeszes italt bevinni, és azt fogyasztani szigorúan tilos!

-

Fegyelmi eljárást kezdeményezünk azon tanulóval szemben, aki:

-



szeszes italt fogyaszt



társát bántalmazza



szándékosan rongálja a kollégium bútorzatát



lop



a kollégiumot engedély nélkül elhagyja



a kollégiumi Házirendet sorozatosan megsérti

Térítési díj fizetése: a tárgy hónap 15-én 1500 óráig. Aki a fenti időpontokban fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, annak a kollégiumi tagságát a befizetés időpontjáig
felfüggesztjük.

