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A kollégiumi házirend a kollégiumban elhelyezett tanulók, a kollégiumi
közösség életrendjének szabályait foglalja magában.
1. A kollégiumi felvétel elvei
A kollégium lakója lehet minden tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, aki elfogadja és betartja a
kollégium házirendjét és egészségileg alkalmas a közösségi életre. ( Írásos, háziorvosi engedély)

1.1. A kollégiumi tagságot kérhet
• a tanulmányok kezdetekor, vagy évközben - kiskorú tanuló esetében, vagy ha a
nagykorú szülővel egy háztartásban él - a szülő, gondviselő írásban,
• a gyermek és ifjúságvédelmi szervek, pártfogók,
• a tanuló - amennyiben nagykorú és nem lakik a szülőkkel közös háztartásban

1.2. A kollégiumi tagság megszűnése
• A mindenkori tanév végén (augusztus 30.).
• A tanulóviszony megszűnésével.
• A szülő írásos kérvénye alapján.
• Fegyelmi eljárás következtében.
• A tanuló írásos kérvénye alapján, amennyiben nagykorú és önálló háztartásban él .
• A gyermek és ifjúságvédelmi szervek, pártfogók írásos kérése alapján.

2. Térítési díj
A kollégiumi ellátás az étkezés kivételével térítésmentes.
Ha a tanuló a kollégiumban tartózkodik, köteles étkezési térítési díjat fizetni minden tanítási
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napra.

• A tanulók joga, hogy naponta négyszeri étkezés biztosítva legyen számukra, ennek az
étkezési ellátásnak a térítési díja:
Ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,vagy ha a
tanuló közös háztartásában 3 vagy annál több eltartott van, akkor a mindenkori
étkezési normatíva 50%-a.

Az étkezés lemondható alapos indokkal (betegség, távollét). Ekkor a hiányzást jelezni
kell, s az étkezést lemondani. A havi túlfizetés összege a következő hónap térítési díjába beszámít.
• Ha valaki nem fizeti be előző hó 15-ig a térítési díjat, a kollégiumban sem
tartózkodhat.
• Kétszeri mulasztás esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető, illetve gyermekvédelmi
segítség kérhető.
• A kollégiumi tagság megszűnésekor a leszámoló lapon feltüntetett tartozásokat
visszafizetni köteles a kollégista.

3. A kollégiumi heti rendje
Beérkezés:
Hétfőn 6.00-7.00
Hazautazás: péntek 13.30-ig
• A kollégium heti rendje ettől eltérhet, ha a tanuló hazautazása bármilyen esemény
miatt akadályoztatva van. A változtatásokat az iskola vezetője rendelheti el.
• A beérkezéstől a hazautazás megkezdéséig a kollégista tanulók hivatalos kollégiumi
felügyelet alatt állnak.
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4. KOLLÉGIUMI NAPIREND

545 - 600

Ébresztő

600 - 625

Tisztálkodás, szobarend kialakítása

625 - 630

Reggelihez sorakozó

630 - 700

Reggeli

700

Kollégium zárás

1200

Nyit a kollégium

1200 - 1500

Szabad foglalkozás, kimenő a házirend szabályai
(kedd kimenő, csütörtök nagytakarítás)

1500 - 1745

Tanulószobai foglalkozás

1745 - 1815

Vacsora

1815 - 1900

Szabadidős foglalkozás, szakkörök

1900 - 2000

Tisztálkodás

2000

Létszámellenőrzés

2115

Takarodó
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szerint

5. A kollégista tanuló jogai
• A kollégiumunk lakóinak joga van biztonságban és egészséges környezetben élni és
Tanulni.
• Joga, hogy az élet- és tanulmányi rendjét az intézménypihenő- és szórakozási idő,
Testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és
Fejlettségének megfelelően alakítsa ki.
• A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, 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.
• Joga, hogy kollégiumi szilenciumi foglalkozáson vegyen részt.
• Válasszon a választható foglalkozások, programok közül. Jelentkezni a csoportvezető
nevelőtanárnál lehet.
• Igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket.
• Hozzájusson a szükséges információkhoz
valamint beköltözéskor a csoportvezető nevelőtanártól, tájékoztatást kapjon a
házirendről.
• Részt vegyen a diákkörök munkájában.
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6. A kollégista tanuló kötelességei

• Megtartsa a kollégiumi rendet, eleget tegyen a kollégiumi házirendben és napirendben
foglaltaknak
• A kollégista tanuló kötelessége az iskola és a kollégium által szervezett
rendezvényeken az alkalomhoz illő öltözékben megjelenni, és ott olyan magatartást
tanúsítani, mely az iskola és kollégium hírnevéhez méltó.
• A kollégista tanuló köteles minden iskolán és kollégiumon kívüli rendezvényen a
társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartást tanúsítani.
• Óvja saját és társai testi épségét, vegyen részt a kollégiumi rend és tisztaság
kialakításában, és az energiatakarékosságban.
• Kötelessége elsajátítani és alkalmazni az egészséget és a biztonságot, védő
ismereteket.
• Kötelessége azonnal jelenteni a kollégiumban ügyeletet teljesítő tanárának, vagy
bármelyik kollégiumi dolgozónak, ha saját magát, vagy társait valamilyen rendkívüli
esemény veszélyezteti (tűz, természeti katasztrófa, stb.)
• Betegség, baleset vagy sérülés esetén a tanuló köteles azt jelenteni a nevelőtanárnak.
• A higiéniai előírásokat önmagára és környezetére vonatkozóan tartsa be, és erre társait
is figyelmeztesse.
• A kollégiumi tanuló kötelessége a kollégium berendezési tárgyait megfelelően
használni, a kollégium takarékossági szabályait betartani.
• Tanúsítson tiszteletet társai, a kollégium dolgozói, valamint az odalátogatók iránt. 6
• A kollégium épületében és az épület közvetlen környezetében az egészség- és
környezetvédelmi céljából kötelesek részt vállalni az egészséges és tiszta környezet
kialakításában.
• Tilos otthonról hozott főző-, melegítő és egyéb elektromos berendezések tartása és
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használata! Kivételt jelentenek ez alól: mobiltelefon.
Egyéb elektromos készülék behozatalát pl.: Laptop az intézményvezető engedélyezhet!
• A munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzbiztonsági előírásokat minden tanulónak
ismernie kell, be kell tartania és tartatnia társaival.
• Orvoshoz csak nevelői engedéllyel lehet elmenni. Visszaérkezéskor köteles lejelentkezni.
Ha az orvos nem írja ki, a tanuló iskolába megy, a kollégiumban délelőtt nem
tartózkodhat! Fertőző betegnek az intézményt el kell hagynia! (Ebben az esetben a szülőt a nevelő
értesíti ! )

7. A kollégiumi közösségben való együttélés általános normái

• A kollégiumban a tanulók nagyobb közösségének minősül a mindenkori
csoportlétszám.
• A tanuló magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett.
• Dohányozni, szeszesitalt, kábítószert fogyasztani, a kollégium, iskola területére behozni tilos!
• Az Intézmény egész területén a dohányzás szigorúan tilos! Aminek megszegése
automatikusan fegyelmi eljárást és kollégiumból való kizárást von maga után!
• Étkezni csak a kijelölt helyen, élelmiszert (romlandó) tárolni csak a meghatározott helyen lehet
(konyha, hűtőszekrény).
• A közösségi és személyes tulajdon védelme, az ésszerű takarékosság a kollégium
egész közösségének érdeke és kötelessége. A szobák dekorálásához előzetes nevelői
hozzájárulás szükséges. A szobában keletkezett kárt a szobaközösség téríti meg, ha a
károkozó személy kilétére nem derül fény (szúnyogháló, szekrény, zuhany, stb.) .
• A szobabeosztáson, a szobák elrendezésén és berendezésén csak engedéllyel szabad
változtatni.
• Az intézmény területét csak nevelőtanári, ill. igazgatói engedéllyel lehet elhagyni!
• Szünetről, illetve hazautazásról az elutazás előtt meghatározott időben köteles a tanuló
visszaérkezni. Ha mégsem tud visszajönni, a távolmaradás okáról 24 órán belül értesítenie kell a
csoportvezetőt.
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• Kimenők kivételével, csak nevelőtanári engedéllyel hagyható el a kollégium területe.

8. A kollégiumban, a kollégiumi rendezvényeken és a kollégiumon kívüli tiltott magatartás
• A villamos berendezésekhez meghibásodás esetén hozzányúlni, és ezeket javítani
tilos! A meghibásodást azonnal jelenteni kell az ügyeletes nevelőtanárnak.
• A kollégium területére tilos behozni fegyvert és fegyvernek minősülő, valamint
tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
• Tilos a kollégiumban elhelyezést nyert diákoknak saját autóval, motorral, kismotorral
és kerékpárral a városban és a városon kívül közlekedni, és kollégista társaikat azon
fuvarozni addig, amíg a kollégiumi bentlakás folyamatban van.
• A hatósági tűzrendészeti és balesetvédelmi előírások értelmében az intézmény területére
tilos behozni autót, motort, kismotort, a közterületen hagyott saját tulajdonú
gépjárművekért a kollégium nem vállal felelősséget!

9. A kollégisták által a kollégiumba és a kollégium által szervezett rendezvényekre behozható
dolgok
• Dolognak tekinthető minden birtokba vehető tárgy, amely kézzel megfogható,
érinthető.
• A kollégium csak azokért a személyes értékekért (pénz, ékszer, mobiltelefon, hivatalos
iratok, bankkártya, stb.) vállal felelősséget, melyeket átadnak megőrzésre a
nevelőtanároknak.
• 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 egészségi cikkek, kábítószernek minősülő anyagok, a
fegyvereknek minősülő tárgyak vagy fegyvernek látszó tárgyak, a közbiztonságot
veszélyeztető tárgyak. (pl.: gázspray, bármilyen robbanó, szúró, vágó eszköz, stb.)
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10. A kollégium helyiségei, eszközei, berendezési tárgyai és
ezek használati rendje
• A kollégista tanuló joga, hogy igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló
eszközöket, létesítményeket, azokat rendeltetésszerűen köteles használni.
10.1. A kollégiumi épület használatának rendje
• Az intézmény egész területén tilos: konnektorba nyúlni, tüzet gyújtani, a kollégium berendezéseit
önállóan szerelni, ablakpárkányokra kiülni, ablakon kimászni és bemászni, vagy egyéb
balesetveszélyes helyzetet előidézni.
• A kollégium minden helyiségében tilos: bármilyen jellegű hazárdjátékot folytatni, az
épület ablakából bármilyen hulladékot, folyadékot, szemetet kidobni, a helyiségeket,
berendezési tárgyakat, eszközöket szándékosan rongálni.
• 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 közös helyiségeket csak akkor kell a diákoknak kitakarítaniuk, ha rendellenesen
összepiszkolták. Ha a személy kiléte nem állapítható meg, a takarítókat az ügyeletes
nevelőtanár jelöli ki.
• A lakószobákat a tanulók szabadon választott heti és napirendi beosztás alapján
önállóan, minden nap reggel, távozás előtt rendbe rakják illetve a kukából a szemetet
az udvari szeméttárolóba kiürítik.
• A fiúk részére fenntartott épületszakaszra, illetve lányok részére fenntartott folyosóra
még az ügyeletet teljesítő tanuló is csak tanári kísérettel, vagy tanári engedéllyel
léphet be, ha ellentétes nemű az adott épületszakaszon elhelyezett diákokkal.
• Kivételt jelent a fent leírtaktól, ha közvetlen veszélyhelyzet alakul ki. (pl.-baleset, tűz10

és robbanásveszély).
• A kollégium közös helyiségeit a diákok közösen használhatják.
• Kollégiumi helységeket csak az intézmény dolgozója nyithat és zárhat. Gyermeknél
intézményi kulcs nem lehet, kivétel a tanulói szekrény kulcsa.
10.2. A kollégiumi eszközök használatának rendje
• A kollégisták a rendelkezésre álló eszközöket a tanuláshoz, művelődéshez,
pihenéshez, tisztálkodáshoz, étkezéshez, sporthoz, valamint a szabadidő hasznos
eltöltéséhez rendeltetésüknek megfelelően, szabadon használhatják.
• A tanuló általános felelősséggel tartozik a kollégium vagyontárgyaiért és helyiségeiért.
A tanuló igénybe veheti a kollégium vagyontárgyait, átvételkor tudomásul veszi, hogy
értük felelősséget vállal, az esetleges kárt megtéríti. A szándékosan vagy véletlenül
okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni, vagy helyre kell hozni.
• Közös használati tárgyakat a nevelőtanárok engedélyével lehet használni. Jelenteni
köteles, ha valamit nem tisztán és rendben talál a helyiségben.
• A TV-t csak nevelő kezelheti.
• A TV szobát csak papucsban, az utcai cipő cseréje után használhatják a diákok.
• A károkozásról a kollégium jegyzőkönyvet vesz fel, mely alapján az intézmény a
szülőt a kártérítési kötelezettségről írásban értesíti!

11. A tanulók közösségei a kollégiumon belül
• A csoportok beosztását a közoktatási törvény előírásait figyelembe véve a
kollégiumvezető végzi.
• A kollégista csoport a szobák és a közösségi munkák szervezésére az alábbi
képviselőket választhatják meg:
- Szobafelelős (aki a szobák rendjéért felelős)
- Csoportfelelős (aki több évfolyam esetén képviseli a DÖK -ban a csoportját.
Lehetőleg az alsóbb és a felsőbb évfolyamokból egyenlő arányban), kiket minden
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esetben a diákok jelölnek ki maguk közül.

Az ügyeletes tanuló feladatai:
• Az ügyelet 14.00-21.00 óráig tart.
• A vendégeket, látogatókat fogadja, majd az ügyeletes nevelőtanár útmutatása
szerint kijelölt helyre kíséri.
• Segíti az ügyeletes nevelőtanár munkáját.
• Gondoskodik a házirend és a napirend betartásáról; jelenti a rendellenességeket.
• Ha valaki nem tudja ellátni az ügyeleti munkát, előre jeleznie kell azt.
• Az ügyelet elmulasztása kollégiumi vétség.
12. Eltávozás a kollégiumból, mulasztások igazolása
• Eltávozási szándékát minden tanuló köteles bejelenteni a csoportvezetőnek vagy
ügyeletes nevelőnek.
• Szorgalmi időben az iskola elméleti foglalkozásokról és gyakorlati oktatásról,
kollégiumi csoportfoglalkozásokról, az iskolai házirendben foglaltak szerint lehet
távol maradni..
• Betegség esetén orvoshoz csak nevelői engedéllyel távozhat a tanuló.
• Ha a tanuló engedély nélkül marad távol a kollégiumból (csoport, tanköri
foglalkozásokról) ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
13. A kollégiumból való hazautazás megtiltásának kötelező esetei:
• Indokolt esetben a kollégium nevelőtestülete és az iskola igazgatója megtilthatja a
hazautazást. Ilyen esemény lehet például természeti katasztrófa, időjárás okozta
közlekedési probléma (hóvihar) vagy iskolai kötelező rendezvény.
• A haza utazás megtiltásáról a szülőt értesíteni kell.

14. Dicséretek és jutalmazások
14.1. Dicséretek és jutalmazások alapelvei
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A tanulókat jutalom illeti meg:
• Közösségi munkájukért,
• Jó tanulmányi eredményükért,
• Tanulmányi és kollégiumi versenyeken elért eredményekért,
• Sport tevékenységeikért és
• Kulturális tevékenységeikért.
14.2. Dicséretek és jutalmazások formái
• Jó (4) tanulmányi átlagtól szabad szilencium adható.
• Nevelőtanári dicséret
• Kollégiumvezetői dicséret
• Igazgatói dicséret
15. Fegyelmező intézkedések a kollégiumban
15.1. A fegyelmező intézkedések alapelvei
• A kollégiumi házirend megsértése esetén fegyelmező intézkedések hozhatók.
• A fegyelmező intézkedés esetében az alábbi elveket kell figyelembe venni:
○ életkori sajátosságok,
○ arányosság,
○ fokozatosság.
• Iskolai hiányzás miatt fegyelmi eljárást kell kezdeményezni a tanulóval szemben, ha a
hivatalos kollégiumi felügyelet alatt igazolatlanul hiányzik az iskolából.
15.2 . A fegyelmező intézkedések formái
o Szóbeli, írásbeli figyelmeztetés, szabadidős tevékenység korlátozása,
kimenőelvonás
o Nevelőtanári figyelmeztetés
o Kollégiumvezetői figyelmeztetés
o Igazgatói figyelmeztetés
o Fegyelmi eljárás kezdeményezése
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