I. Általános rendelkezések
1. A Házirend a kollégiumi közösség életét szabályozó dokumentum. Betartása
minden tanuló és intézményi dolgozó számára kötelező, megsértése
jogkövetkezményekkel jár.
2. A Házirend a kollégium egészére vonatkozó általános szabályokat
tartalmazza.
II. Kollégiumi felvétel
1. A felvételi kérelmet írásban a „kollégiumi jelentkezési lap” kitöltésével, és
nagykorú tanuló esetén saját, kiskorú tanulónál a szülő(gondviselő ) aláírásával
lehet benyújtani.
2. Kérelem tanév közben is benyújtható.
3. A kollégiumi felvételről a kollégium vezetője dönt, a kollégiumi DÖK
véleményét figyelembe véve.
4. A belépő tanulókat a kollégium írásban értesíti augusztus végén a felvétel
tényéről és a további teendőkről.
5. Indokolt esetben a kollégista tanuló írásban kérheti a kollégiumi jogviszony
fenntartása mellett a beköltözésének elhalasztását, ennek engedélyezéséről a
kollégium vezetője dönt.
4. A kollégiumi jogviszony megszűnik a tanév végén, a kiskorú tanuló
szülőjének vagy gyámjának írásbeli kérelmére, ill. a nagykorú tanuló saját
írásbeli kérelmére; valamint annak a tanulónak, akinek az iskolájában a tanulói
jogviszonya tanév közben megszűnik; vagy jogerős „Kizárás” fegyelmi
határozattal.
III. Diákönkormányzat
1. A kollégisták – érdekeik képviselete céljából – diákönkormányzatot
(továbbiakban: DÖK) hozhatnak létre.
2. A kollégiumi diákönkormányzat a DÖK SzMSz szerint működik, amit évente
felülvizsgál.
3. A kollégiumi DÖK segítését a kollégium vezetője látja el.
IV. Kollégiumi tanulói munkarend
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szobában vagy a saját folyosón.)
TAKARODÓ, VILLANYOLTÁS

V. Kimenő, eltávozás
A kollégium lakói a kollégiumot engedély nélkül nem hagyhatják el. Az iskolai
foglalkozás és a gyakorlati munka végeztével a tanulóknak szabad kimenőjük
van.
Minden nap 15 30-ig biztosított a kimenő, kivéve azokat a tanulókat, akik jó
tanulmányi eredményük miatt ez alól mentesülnek. A vacsora után a kimenő a
kimenőlapok szerint történik, melynek időpontjait a kollégiumi laprendszer
szabályozza. Kimenő lap leadásával történik. Vasárnap az ügyeletes tanár 20
óráig adhat kimenőt. Pontatlanság esetén a kedvezmény megvonható. A laptól
eltérő kimenőt a csoport nevelőtanára vagy (rendkívüli esetben) az ügyeletes
nevelő adhat, érdem szerint kivételes esetben maximum 21.30-ig.
KOLLÉGIUMI LAPRENDSZER
I. Kategória (Piros lap)
Feltételek:

Magatartása, társaival kapcsolata példás.
Tanulmányi munkájában szorgalmas, folyamatos felkészülést
tükröz.
Elégtelen osztályzata nincs.

Jogok:

Tanulmányi átlaga 4.00 feletti.
Kollégiumi és iskolai kötelezettségeit rendszeresen teljesíti.
Környezete példás, rendezett
18 évet betöltött tanuló
Szakmát vagy érettségi szerzett tanuló
Naponta 7.00-18.00-ig illetve 18.00-21.00 óráig szabad
mozgás, kimenő.
Tanulásban teljes kötetlenség tanulószobák látogatása alóli
teljes felmentettség.

II. Kategória (Fehér lap)
Feltételek:

Jogok:

Magatartása, társaival kapcsolata jó.
Tanulmányi munkájában szorgalmas, folyamatos felkészülést
tükröz.
Javítatlan elégtelen osztályzata nincs.
Tanulmányi átlaga 3.00-4.00 között van.
Kollégiumi és iskolai kötelezettségeit rendszeresen teljesíti.
Környezete rendezett tiszta.
Kimenő iskola után 15.30-ig, valamint 18.00-20.00 óráig.
Egy tanulószobai kötelezettség 16,00-16.55 óráig, második
tanulószobát a szobájában töltheti.
Hetente egy alkalommal különleges kimenő a csoport
nevelőtanárának írásos engedélyével.

III. Kategória (Kék lap)
Feltételek:

Jogok:

Magatartása, társaival kapcsolata megfelelő.
Tanulmányi munkája gyenge felkészülést mutat.
Tanulmányi átlaga 2.00-3.00 között van.
Környezete rendezett, tiszta.
Kimenő iskola után 15.30-ig, illetve 18.00-19.00 óráig.
Tanórai kötelezettsége:16.00-17.55 óráig

IV. Kategória (lap nélkül)
Feltételek:

Magatartása, társaival kapcsolata kifogásolható.
Tanulmányi munkája gyenge.
Tanulmányi átlaga a félévi illetve év végi eredménye 1.00
(bukott) vagy bármely tárgyból bukásra áll.

Jogok:

Környezete kifogásolható.
Tanulószobai kötelezettségét rendszeresen nem teljesíti.
Kimenő az iskola után 15.30-ig. Vacsora után 19 óráig.
Kimenőt a kollégiumvezető vagy a csoport nevelőtanár adhat
indokolt esetben
Tanulószobai kötelezettsége 16,00-17,55 és 19.00-20.00-ig.

DÖK engedmények:
- a diákönkormányzat tagjai egy kategóriával feljebb kerülnek
- diákönkormányzat vezetője tanulmányi eredménytől függetlenül I.
kategóriások (PIROS laposok)
VI. Kollégiumi foglalkozások
1. A kollégiumi foglalkozások időtartama az iskolához igazodva általában 40
perc, maximum 90 perc. A tanulószobai foglalkozások között 5 perces szünetet
kell tartani.
2. A tanulók kötelező foglalkozásai:
a) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó
felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás,
b) közösségi fejlesztést megvalósító, a csoportok működésével összefüggő
csoportos foglalkozás,
c) a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás,
d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,
3. A kollégiumi foglalkozások alól felmenthető a tanuló, kivéve a tematikus
csoportfoglalkozásokat, és a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos
foglalkozást.
VII. Hazautazás
Az iskola rendhez, a munkahelyi elfoglaltsághoz igazodva biztosítjuk. Eltávozni
pénteken csak a szoba rendbetétele után lehet. Önkényes hazautazás felelősségre
vonással jár. Visszatérni vasárnap este 16-20 óráig kell, kivételes esetben a
visszaérkezés legkésőbbi időpontja 21.00-ig.
IX. Egyéb szabályok
1. Látogatás a kollégiumban:

A
tanuló
látogatót
csak
a
portánál
fogadhat
20.00-óráig.
Szülői látogatás esetén a nevelőtanár vagy az ügyeletes nevelő engedélyével a
hozzátartozók a hálószobákat is megtekinthetik.
2. Takarítás, tisztaság:
A
kollégiumban
rendnek
és
tisztaságnak
kell
lenni!
A kollégisták szobáik és környezetük tisztaságáról maguk gondoskodnak.
A
hálószobák
rendbetételét
reggel
7.30-ig
el
kell
végezni.
A szobákat csak a festést nem rongáló, nem károsító dekorációval lehet
hangulatossá tenni. Romlandó élelmiszert a szobákban tárolni tilos! Annak
elhelyezése a nevelői szobában lévő hűtőszekrényben zárt, névvel ellátott
tárolódobozban lehet.
3. Az a tanuló, aki felvételt nyert a kollégiumba, köteles ideiglenesen
bejelentkezni.
4. Idegen tanuló (ill. személy) a kollégiumban nevelői engedély nélkül nem
tartózkodhat.
5. Minden kollégista tartozik kulturált ember módjára viselkedni!
6. A napi első találkozáskor az intézet, a konyha dolgozóit a napszaknak
megfelelően tisztelettudóan kell köszönteni.
7. Valamennyi kollégistának kötelessége takarékoskodni a vízzel, villannyal,
takarító eszközökkel.
8. Minden tanuló anyagi felelősséggel tartozik a kollégiumi berendezésekért. A
rongálást köteles mindenki az ügyeletes nevelőnek, illetve a csoportvezető
nevelőtanárnak bejelenteni. A kollégiumban okozott kárt az érintett tanulóknak,
illetve közösségeknek kell megtéríteni
9. A kollégisták a tanórán kívüli foglalkozásokat (intézeti szakkör, intézeti
sportkör) a nevelőtanárok engedélyével látogathatják.
10. A kollégista tanuló a kollégiumon kívül is (mozi, színház, közlekedési
eszköz) kollégistához méltóan viselkedni és a közösségi normákat betartani
köteles.
11. Rendkívüli hazautazás vagy beérkezés csak a szülők írásos kérése alapján,
vagy nagyon indokolt esetben engedélyezhető. A rendkívüli hazautazást
engedélyező nevelőtanár kötelessége a jelenléti ívre bejegyezni (H) és a távozás
tartamát. Ha valamely tanuló igazolatlanul van távol a nevelőtanárának
kötelessége aznap, de legkésőbb másnap a szülőt értesíteni.(telefonon vagy
levélben)

12. A TV-t 21.00-ig, vagy az ügyeletes nevelő engedélyével különleges esetben
22.00-ig lehet nézni. 22 órán túli, a közösséget érdeklő TV műsort csak
tisztálkodás és az esti hálórend után nézhetnek a tanulók!
13. Az épület ablakain kihajolni veszélyes, kikiabálni illetlenség és tilos!
14. Az ablakon bármi tárgyat, szemetet kidobálni nem szabad, megszegése
súlyos fegyelmi vétséget jelent!
15. A kollégiumban szeszes italt behozni, annak területén szeszes italt
fogyasztani tilos! Ittas állapotban visszatérni nem szabad. A tilalom ellen
vétőket, megfelelő orvosi ellátásban részesítjük, a gondviselőt azonnal értesítjük
és ügyük fegyelmi bizottság elé kerül.
16. A kollégiumban legnagyobb vétségnek a lopás számít. Aki bármely értékű
tárgyat eltulajdonít, annak a kollégiumi elhelyezését felfüggesztjük, ügye
fegyelmi bizottság elé kerül.
17. A kollégium területén minden nemű szerencsejáték tilos!
18. Az intézet (iskola és kollégium) területén a kollégista sem saját, sem szülei
tulajdonát képező járművet nem tárolhat!
19. Ha a tanuló otthon betegszik meg, köteles haladéktalanul telefonon, vagy
levél útján tudatni hollétét, állapotát, betegsége várható idejét! Az ügyeletes
nevelőtanárnak a jelenléti ívre „B”-vel jelölni kell és az étkezést le kell mondani
8 óráig Ha a tanuló a kollégiumban betegszik meg az ügyeletes nevelőtanárnak
kell jelezni, az intézkedik a beteg ellátásáról. (orvos, hazautazás, étkezés
lemondás stb.)
20. A mellékhelyiségek használatakor mindenki köteles az egészségügyi
szabályokat betartani!
21. A kollégiumi szobák kívülről bezárhatók, de csak abban az esetben, ha a
szobában nem tartózkodik senki. Belülről bezárni tilos! A kollégiumi
nevelőtanár a szobákba bármikor és bármilyen esetben bemehet.
22. A kollégium területének és a közvetlenül kapcsolódó közlekedő utak
tisztaságáért minden kollégistatanuló felelős.
23. A tanulók, társuk személyi tulajdonát képező holmikat (ruha, cipő,
tisztálkodó eszközök, mobiltelefon, stb.) más nem használhatja. A tanulók
tulajdonát képező bármilyen értéktárgyért a kollégium felelősséget nem vállal.
24. Zenét hallgatni csak a társak zavarása nélkül lehet. Hangoskodni, zenét
hallgatni 15.45-18.00-ig és 21.00 után a kollégium egész területén tilos!

25. A telefonokat tanulószobákon illetve takarodó után használni tilos!
X. 18 éven felüli vagy szakmát, érettségi szerzett kollégistákra vonatkozó
szabályok
1.
életkoránál fogva autonóm jogalanyként önmagáért felelős, saját ügyeiben
maga jár el, de döntéseiről köteles szüleit tájékoztatni.
2.
a házirend betartása a kollégista jogviszonyból adódóan rá is vonatkozik.
3.
joga van a tanulással töltött idejét és helyét megválasztani.
4.
köteles a kollégiumi tagsággal járó foglalkozásokon részt venni, a
csoportfoglalkozásokon heti egy alkalommal, a szabadon választható kötelező
foglalkozásokat éve3s szinten 33 órában köteles teljesíteni.
5.
számára az elrendelt foglalkozásokon, részvételen túl a távollét 21 óráig
biztosított.

