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1.A házirend célja és hatálya:
• A házirend a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény, (továbbiakban KT.) és annak
•
•
•

11/1994. (VI. 8.) MKM. végrehajtási rendelete (továbbiakban VHR.) és az Országos Diákjogi Tanács
ajánlásának figyelembevételével készült.
A házirend célja, hogy meghatározza a kollégium életével kapcsolatos helyi szabályokat a
kollégiummal jogviszonyt létesített természetes és jogi személyek jogait, kötelességeit.
A házirend megtartása kötelező mindenkire, aki a kollégiummal jogviszonyba került, (alkalmazottra,
pedagógusra, tanulóra, annak törvényes képviseletében jogokat gyakorló vagy kötelességeket teljesítő
szülőre, és a kollégiumban a külföldi cserekapcsolatok keretében tartózkodó diákokra is).
Fontosnak tartjuk a házirendben rögzíteni, hogy mindenkinek, aki a kollégiummal jogviszonyba
került kötelessége azon személyek, akikre a házirend hatáskör hiányában nem terjedhet ki
figyelmeztetése, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tevékenységük megszüntetésére. Ilyen
tevékenység észlelése esetén azt kötelesek jelezni a KT. 41. paragrafusának 5. bekezdése alapján
folyamatos tanulói felügyeletet ellátó ügyeletes nevelőnek, vagy a felelős vezetőnek.

2.A kollégiumban minden héten vasárnap 16,00 órától pénteken 16, 00 óráig biztosított a nevelői
felügyelet. Szükség esetén ezen időszakok kivételével is biztosított a házirendben és a
munkatervben meghatározott esetekben a nevelői felügyelet.
A kollégiumba vasárnap 16, 00 órától lehet beérkezni.

3.Az Ady Endre utcai kaput a tanárok 6,00- kor nyitják ki és 22, 00 óráig van
nyitva. Minden más időszakban a kollégium kapuit zárva kell tartani. A kapukat
egyedi esetekben ( közösségi rendezvények, osztálykirándulás, ipari tanulók
gyakorlati ideje stb.) az ügyeletes tanár kinyithatja.
4.A vendégek fogadása:
Vendégeket a kollégisták csak a földszinten fogadhatnak 7, 00-tól 21, 00-ig. A szobákba csak a szülők és
közvetlen hozzátartozók mehetnek föl. A nevelőtanár ill. a technikai személyzet értesítésével diákok is
tartózkodhatnak a szobákban indokolt esetben.
5.A kollégiumi élet rendje:
6. 30
Ébresztő
7. 00
Ébresztés ellenőrzése. Mindenkinek fel kell kelnie.
6. 30 - 7. 30
Reggeli 7. 30
Szoba ellenőrzés.
7. 30.-tól
Indulás az iskolába. Kivétel az aki a 0. órában, és aki később kezd.
8. 00 – 12. 00
A kollégiumba csak csengetés jelzésével, ill. a technikai személyzet
informálásával lehet bejönni.
Az iskolai tanítás csengetési rendje:
8. 00-8. 45
első tanítási óra
8. 55-9. 40
második tanítási óra
9. 50-10. 35
harmadik tanítási óra
10. 50-11. 35
negyedik tanítási óra
11. 45-12. 30
ötödik tanítási óra
12. 40-13. 25
hatodik tanítási óra
13. 35-14. 20
hetedit tanítási óra
A csengetési rend meghatározza az óraközi szüneteket, mely csengetési rend azonos a iskolai csengetési
renddel, annak változása esetén az a kollégiumban is megváltozik.
12. 00 - 14. 30
Ebéd (pénteken 12. 00 – 14. 30 ).
12. 00 - 15. 50
Délutáni kimenő.
14. 00 - 14. 45
Szilencium az általános iskola alsó tagozatának.
14. 45.- 15. 00
Szünet
15. 00 - 15. 45
Szilencium az általános iskola alsó és felső tagozatának
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16. 00 - 16. 45
16. 45 - 17. 00
17. 00 - 17. 45
17. 45 - 18. 20
18. 30.-. 19. 30
18. 30 - 21. 00
21. 00
22. 00
23. 00

Szilencium. (a szabad szilenciumosok vagy a szilencium
szünetekben hagyhatják el a kollégiumot. A szilencium
feltételeinek biztosítása minden diák kötelessége.)
Szünet
Szilencium. (a szabad szilenciumosok vagy a szilencium
szünetekben hagyhatják el a kollégiumot. A szilencium
feltételeinek biztosítása minden diák kötelessége.)
Vacsora.
Szilencium
Kimenő.
Beérkezés a kollégiumba.
Takarodó, villanyoltás .
A tanulókban a tanulás befejezése.

előtt vagy a szilenciumi
alatt a nyugodt tanulás
előtt vagy a szilenciumi
alatt a nyugodt tanulás

6.Általános szabályok:
• A kollégium minden tagjának tilos a kollégiumon belül és kívül szeszesital, kábítószer, vagy hasonló hatású
szer fogyasztása. E kötelezettség megszegése fegyelmi eljárást von maga után.
• A kollégiumban 18 év alatt tilos a dohányzás, a 18 év fölötti tanulók a kijelölt helyen dohányozhatnak. A
kijelölt dohányzóhely a kollégium hátsó terasza.
• A kollégiumban hirdetéseket elhelyezni csak a kollégiumvezető engedélyével lehet.
•
6.1

Szobarend:

•

A szoba általános rendjét egész nap fenn kell tartani.

•

7. 30-as szobaellenőrzés pontozás alapján történő értékelése
1 pont: nagyon rendetlen
2 pont: rendetlen
3 pont: elfogadható
4 pont: rendes
5 pont: nagyon rendes

A nagyon rendes szobák havi egyszeri jutalmazása tisztasági versenyfelhívás alapján történik.
Ha szobaellenőrzés heti összesítésének eredménye 50%-a maximális pontszámnak, akkor nevelőtanári
figyelmeztetést kapnak a szoba lakói.
A kollégium területére tilos behozni és üzemeltetni minden saját tulajdonú elektromos készüléket. Kivételt
képez a hűtőszekrény, a hajszárító, és a hordozható lámpa, valamint a személyes használatú kis fogyasztású
elektromos készülékek abban az esetben, ha a kollégiumba hozatallal egy időben a kollégiumvezetőnek leadják
az érvényes érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet. A saját tulajdonú elektromos készülékek
használatából eredő károkozásért a felelősség a tulajdonost terheli. Ha a kollégium tagja olyan elektromos
készüléket hoz a kollégiumba, melynek használata nem engedélyezett, akkor azt a csoportvezető nevelőtanár
összegyűjti és névvel, dátummal, szobaszámmal ellátva egy erre a célra kialakított raktárban helyezi el. A
raktárból az összegyűjtött elektromos berendezéseket hétvégén a szülő, vagy a tanuló viheti haza.
Az új tanév megkezdése előtt a raktár a selejtezési szabályzatban foglaltak szerint kiürítésre kerül.

• Az engedély nélküli berendezéseket a kollégiumi szobafelelős tanár összegyűjti
• A hálószobában sütni, főzni, és egyéb tűzveszélyes tevékenységet folytatni TILOS. Ezeket a tevékenységeket a
földszinti konyhában lehet folytatni a nevelőtanár engedélyével.
• A romlandó élelmiszert hűtőszekrényben lehet tárolni.

• A szobákba behozott saját tulajdonú hűtőszekrényeket tisztán kell tartani.
• A szobák átrendezését, dekorálását a kollégiumi nevelővel előzetesen egyeztetni kell.

• A szoba ellenőrzés időpontjára meg kell reggelizni, a szobákat ki kell takarítani, a szemetet be kell rakni a
szobákban található kukákba, amelyeket ki kell üríteni, be kell ágyazni, a szekrényt, asztalt, polcokat rendbe
kell rakni, (Ez a szabály azokra is vonatkozik, akiknek nincsen első órájuk).
• A hazautazások alkalmával a szobákat az ügyeletes nevelőnek tisztán, rendben kell átadni
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6.2

•

Étkezési rend:

A kollégiumi szobákba konyhai eszközt, tányért, kanalat,
stb. kérésre lehet csak fölvinni, utána azt vissza kell
szolgáltatni!

• Az étkeztetési szolgáltatást le lehet lemondani írásbeli, szóbeli vagy telefonos értesítés alapján, ezeknek
•

6.3

hiányában szolgáltatás igénybevétele kötelező.
A kollégiumi és externátusi ellátás térítési díja megfizetésének és az ellátás lemondásának szabályai:
• A kollégium tagja vagy az externátusi ellátásban részesülő az étkezésért térítési díjat fizet, melyet a
konyha által kijelölt és kiéertesített időpontokban köteles befizetni

A tanulási, szilenciumi rend:

• A tanulási, szilenciumi idő kizárólag tanulásra fordítható. (iskolai rendezvények alkalmával, vagy
halaszthatatlan családi ill. egészségügyi okok miatt az ügyeletes tanár, vagy a szilenciumi nevelő adhat
felmentést. Állandó vagy tartós szilenciumi elfoglaltságot a tanárral kell megbeszélni. A szobai elfoglaltságot a
nevelő bármikor ellenőrízheti. A kötelező szilencium esetei:
• Kötelező szilenciumon vesznek részt kijelölt helyen, nevelőtanári felügyelettel az általános iskolások, a

a P. A. G. és SZ. E. SZ. I. tanuló 10-11.-esek az
aktuális tanév első félévében, és a bukott felsőbb évesek.
kilencedikesek,

• Kötelező szilenciumot rendelhet el a kollégiumi csoportnevelő indokolt esetben (tanulmányi
eredmény romlása, nem képesség szerinti teljesítés stb.) a tanuló számára az osztályfőnök, a
szaktanár, programfelelős, programgazda, illetve a szülő javaslata alapján.
• A tanuló köteles a szilenciumok ideje alatt mobiltelefonját kikapcsolni, vagy csendes üzemódra
állítani úgy, hogy az a tanulást ne zavarja. Amennyiben a diák a tanár engedélye nélkül ( fontos
szülői, orvosi stb. hívás esetén ) használja a tanárnak joga van a készüléket elvenni és csak az
utolsó szilencium után visszaszolgáltatni.

• A többi tanuló a szobákban nevelőtanári

ellenőrzés mellett Törlés: felügyelet

nélkül tanul 16, 00 - tól a szünet megtartásával 18, 30 - ig.

• 4, 5 vagy ennél jobb átlagú tanulmányi eredményt elért,
•

tanulóknak szabadon meghatározott a
szilenciumi rendje.
A tanítás és a szilencium ideje védett időszak ezen idő alatt a kollégium épületében csendet kell biztosítani, és
nem lehet televíziót nézni, (csak az ügyeletes nevelővel történt egyeztetés után) hangoskodni, zenélni,
pingpongozni, vagy bármilyen más módon a nyugodt csendes tanulást megzavarni.
A szilenciumi időn kívüli tanulni 23, 00-ig, vagy az ügyeletes nevelő által engedélyezett időpontig lehet.

•
• Aki a szilenciumról hiányzik, és nem iskolai, vagy iskolán kívüli tanulást segítő foglalkozáson vesz részt

20, 00 Törlés: 21, 00 óráig, az
elmulasztott szilenciumi foglalkozások idejének megfelelő
időtartamig. Az említett foglalkozásokon való részvételt a foglalkozásvezető a
tanév elején egy alkalommal igazolja. Az igazolás a
foglalkozáson résztvevő kollégisták névsora a szaktanár
aláírásával hitelesítve. A nem iskolai foglalkozásokon való
részvételt a foglalkozás vezetője a diák által erre a célra
rendszeresített, és vezetett ellenőrző füzetben alkalmanként
pótszilenciumon köteles részt venni 19, 00 órától
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igazolja. Törlés: Az igazolás tartalmazza a foglalkozás nevét,
időpontját és időtartamát, a résztvevő tanulók nevét, a
foglalkozást vezető személy nevét, és aláírását. Amennyiben a
foglalkozás szilenciumi időben ér véget, a tanulóknak haladéktalanul meg kell jelenni a szilenciumon.
A fentiek be nem tartása esetén a pótszilencium kötelező.

A szilenciumi foglalkozások alól csak azok a tanulók
mentesülnek, akik iskolai, vagy iskolán kívüli tanulást segítő
foglalkozásokon (szakkör, korrepetálás, magánóra, könyvtári
tanulás, gyógytestnevelés, edzés) vesznek részt, és ezt a
hiányzást a fenti módon igazolják.
6.4

A kollégiumon belüli mozgás, és a kollégium elhagyása:

• Este 21, 00 óra és reggel 6, 00 óra közötti időben ellenkező neműek egymás szobáiban nem
tartózkodhatnak.
• Ezen időponton kívül is csak a nevelő engedélyével lehet tartózkodni ellenkező neműek szobájában.

• Egész évben a kimaradás általános szabályai, és időpontjai érvényesek. Rendkívüli kimaradásra (az iskolai
rendezvények kivételével) a kollégiumvezető, indokolt esetben a főügyeletes tanár adhat engedélyt.

•

Iskolai rendezvények esetén a kollégiumvezető az
igazgatóval történt egyeztetés alapján határozza meg a
kimaradás végének időpontját.

• A kollégiumi rendezvények ideje alatt (Disco, vagy az egész kollégium részére szervezett rendezvény,
•

foglalkozás) kimenő csak a hétköznapi kimenő szerint, vagy eseti megbeszélésnek megfelelően
engedélyezhető, és ezeken a rendezvényeken a vendégek csak a kollégiumi társalgóban tartózkodhatnak.
A kollégium tagja a kollégiumban és a kollégiumi kimenő ideje alatt is köteles olyan magatartást tanúsítani,
mellyel másokat nem botránkoztat meg, illetve mások nyugalmát nem zavarja meg.

7.A károkozás felelősségének szabályai:
A szobaközösségek a tanév elején jegyzőkönyv szerint szemrevételezés és leltár alapján átveszik nevelőtanártól a
szobákat és használati tárgyaikat. Azokat a tanév végén ugyan olyan állapotban adják vissza a kollégiumnak. A
kollégium tagja az általa okozott kárt a keletkezése, és a károkozás tényének a nevelőtestület vagy a kollégium
alkalmazottainak tudomására jutása, kivizsgálása után, a vonatkozó rendelkezéseknek (Polgári Törvénykönyv,
Közoktatási Törvény, 11/1994 (VI. 8.) MKM. Rendelet) megfelelően kötelesek megtéríteni a kollégiumnak. A
kártérítés további szabályait a kollégiumi DÖK szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
A kártérítés kötelezettség meghatározásához alkalmazni kell az intézményi SZMSZ ide vonatkozó
rendelkezéseit.
A káresetek gyorsabb megtérítésére, minden tanulónak a beköltözéskor 1000 forintot kell kaucióba
helyeznie, amelyet ha nem okoz kárt a tanév folyamán az év végén visszakap. Ha a károkozó személye
nem derül ki, akkor a szoba , adott esetben az egész kollégium tagjai kötelesek megtéríteni az okozott
kárt.

8.Egyéb a kollégiumi életet érintő szabályok:
• Telefonálni a védett szilenciumi idő, kivételével bármikor lehet. A rádiótelefonokat sem szabad ezen
időszakon kívül használni.

• A kollégium eszközeit, sportszereket csak aláírás ellenében lehet kölcsönözni.
• A körzeti orvosi rendelőben iskolaorvos rendel. Rendelési ideje a kollégiumi hirdetőtáblán olvasható.
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• A kollégiumi nevelői szobában az alapvető sebellátáshoz szükséges eszközöket (elsősegélydoboz) kell

Törlés: a
kollégiumvezető/ápoló jelzése alapján. Más gyógyszer a kollégiumban csak
elhelyezni és annak feltöltéséről a nevelőknek kell gondoskodnia
orvosi javaslat alapján adható.

Ha az
ápoló illetve a pedagógus megítélése szerint a kollégium
tagja beteg, akkor gondoskodik az orvosi vizsgálatról, a többi tanulótól való elkülönítéséről, és

• A sürgős esetekben gyógyszerek és egyéb gyógyászati eszközök az ügyeletes nevelőtől kérhetők.

szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a szüleit. Azt, hogy a kollégium tagja egészséges
orvosnak kell igazolnia. Ha a kollégium tagjának hazautazása nem oldható meg, akkor az egészséges
tanulóktól el kell különíteni.
9.Bejelentési kötelezettséggel jár:

• Az étkezés lemondása és újbóli igénybe vétele.
• Minden rendkívüli esemény (Pl. lopás, károkozás, betegség, baleset) ezeket a rendkívüli eseményeket az
ügyeletes tanárnál kell bejelenteni.
• A hazautazás, vagy Szeghalom elhagyása (a csoportnevelő vagy a főügyeletes tanár engedélyével).
• Különleges odafigyelést igénylő betegség, pl. allergia.

•

Ha a tanuló hétvégén betegség, vagy egyéb okból nem
érkezik vissza

10.Magatartás baleset esetén:

• Elsődleges szempont a balesetet szenvedett további károsodásának a lehető legrövidebb időn belüli
•

megszüntetése úgy, hogy a segítő ne szenvedhessen sérülést, majd a balesetet szenvedettet elsősegélyben kell
részesíteni és orvoshoz kell juttatni.
A kollégiumi baleset, jelentési kötelezettséggel jár.
A baleset jelentésének rendje:
• A tanulók az ügyeletes nevelőnek vagy a kollégiumvezetőnek jelentik a balesetet.
• Az ügyeletes nevelő a kollégiumvezetőt értesíti.
• A kollégiumvezető az iskola igazgatóját értesíti.

• Súlyos balesetet telefonon, telefaxon, vagy személyesen azonnal jelenteni kell az iskola igazgatójának,
•

aki a fenntartó felé jelenti azt.
A kollégiumi balesetről az ügyeletes nevelő az ügyeleti naplóban rögzíti. A három napon túl gyógyuló sérülést
okozó balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, a kivizsgálás során az iskolaszék, a kollégiumi
diákönkormányzat részvételét lehetővé kell tenni.

11.A helyiség és a területhasználat szabályai:
• A kollégium tagjai az általános tűz és balesetvédelmi előírások betartása mellett ingyenesen igénybe vehetik a
kollégium és az iskola sport és egyéb szórakozást és kikapcsolódást, a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló
létesítményeit.
12.A kollégium, kötelező védő - óvó intézkedései

•

•

Az intézményben Törlés: kollégiumban gyermek és ifjúságvédelmi

felelős dolgozik, aki segíti a kollégiumi nevelők ilyen irányú munkáját, és a diákok közvetlenül hozzá
is fordulhatnak problémáikkal, de a kollégiumi csoportnevelők kötelessége az ilyen irányú problémák
észlelése esetén azok jelzése az SZMSZ szerint.
A kollégium tagjaival az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a kollégiummal
kapcsolatos veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a tanév megkezdésekor, valamint
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szükség szerint (kollégiumi foglalkozás, kirándulás stb. során) ismertetni kell. Az ismertetés tényét, és tartalmát
a kollégiumi foglalkozási napló megjegyzési részében dokumentálni kell
•
13.A kollégium tagja köteles:
• Megóvni mások testi épségét, megtartani a kollégiumi tűz és balesetvédelmi szabályokat.

• Az előírásoknak megfelelően használni a reá bízott, vagy az oktatás során használt eszközöket.
• A kirándulásokon betartani az utasításokat és megtartani a közlekedési szabályokat, melyeket a kollégium és a
gimnázium épülete közötti közlekedés során is köteles megtartani.
• A kollégiumi rendellenességet, balesetveszélyt, jelenteni az ügyeletes nevelőnek vagy a technikai
személyzetnek, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. (további jelentés a felelős vezető felé stb.)
• A mulasztását igazolni a csoportnevelőnél (intézet vezetői vagy vezető helyettesi, szülői, osztályfőnöki,
szaktanári, orvosi, illetve más állami vagy államigazgatási szerv által a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően kiállított írásos igazolása alapján).
• A hiányzás igazolásának elmulasztása és a házirend megsértése fegyelmi büntetést von maga után.
Rendkívüli esemény (bombariadó stb.) esetén a kollégium épületét a tűzvédelmi szabályzatnak
megfelelően a lehető legrövidebb időn belül ki kell üríteni úgy, hogy a tanulók csak a legszükségesebb
ruházatot vigyék magukkal.

14.A házirend betartásának és megszegésének következményei:
A kollégium vezetője alkalmazhatja a kollégiumvezetői figyelmeztetés fegyelmi büntetést, továbbá:
a kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért
a, megrovás
b, szigorú megrovás
c, kizárás fegyelmi büntetés szabható ki.
A megrovás és a szigorú megrovás fegyelmi büntetést a kollégium vezetője is kiszabhatja, míg fegyelmi tárgyalás

Törlés: kiszabhatja, míg a szigorú
megrovás fegyelmi büntetést a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő fegyelmi eljárásban, a kollégium nevelőtestülete
hozza. A fegyelmi eljárás során ki kell kérni a kollégiumi diákönkormányzat véleményét.
útján bármely fegyelmi büntetés kiszabható.

A házirend megszegőivel szemben a nevelőtanár a szóbeli figyelmeztetés és a nevelői bejegyzés eszközével élhet.
• Két nevelőtanári figyelmeztetés után a szülő értesítése a figyelmeztetés tényéről, és azok következményéről

•
•
•

•

Három nevelőtanári figyelmeztetés után kollégium vezetői megrovás, valamint legfeljebb két hét
kimenőmegvonás naponta 19, 00-tól 21, 00-ig a kollégiumvezető döntése alapján
Négy nevelőtanári figyelmeztetés után fegyelmi tárgyalás, valamint a meglévő szabad szilencium
visszavonása.
A kollégiumi ébresztő elmulasztása miatt 7.00 órától nevelőtanári figyelmeztetés szabható ki.

Törlés: Fegyelmi tárgyalás határozata függvényében
kollégiumvezetői szigorú megrovás, felfüggesztett kizárás,
vagy kizárás fegyelmi büntetés kiszabása következik.

• A házirend és a kollégiumi magatartási szabályok különösen súlyos megsértése esetén (a kollégium engedély

•

nélküli elhagyása, alkoholfogyasztás, kábítószer használata, lopás, garázdaság, szándékos rongálás, a
közösségi normák vagy az emberi jogok súlyos megsértése, stb. ) a legsúlyosabb büntetés előzmények
nélkül is kiszabható, vagy büntetőeljárás is kezdeményezhető.
A dicséretek és a büntetések nyilvántartására minden kollégistának kollégiumi füzetet kell
rendszeresítenie.
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A kollégiumban a kollégiumi szabályok megszegőivel
szemben öttagú fegyelmi bizottság jár el. A tárgyaláson
jelen kell lennie a három kollégiumi nevelőnek, a
kollégiumvezetőnek és a Diákönkormányzat képviselőjének
is, akit a nevelőtestület fegyelmi kérdésekben egy db
szavazati joggal ruház föl. E testület hozza meg a fegyelmi
döntést.
A kollégiumi élet különböző területein példás magatartást, tevékenységet tanúsító kollégiumi tagok nevelőtanári,
három nevelőtanári dicséret után kollégiumvezetői, vagy előzmények nélküli kollégiumvezetői dicséretben,
jutalmazásban részesíthetők.
Ilyenek:
• A házirend mintaszerű betartása.
• Kiemelkedő tanulmányi eredmény (a csoport-nevelőtanár javaslata alapján).
• A közösségért, kollégiumért végzett kulturális, sportszervezői tevékenység, stb.
• A jutalmazás lehet kollektív vagy egyéni.
Formái:
• Kulturális rendezvényeken vagy sportversenyeken való ingyenes részvétel.
• Szabad szilencium

•

Oklevél, ajándéktárgy, utalvány.

15.A házirend nyilvánosságra hozatala a megismerhetőségének folyamatos biztosítása, a
tanulókkal és a pedagógusokkal történő megismertetés rendje:
A tanév kezdetén minden szoba saját házirend példányt kap, melyet a tanuló elolvasás után aláír, hazavisz, és a
szülővel is aláíratva hoz vissza.
A kollégiumi házirend nyilvános dokumentum, egy-egy példányát a kollégiumi portán, az iskolai és a kollégiumi
nevelői szobában a faliújságra ki kell függeszteni, annak érdekében, hogy abba bárki bármikor beletekinthessen.
16.A diákönkormányzat:
A kollégiumban diákönkormányzat működik, mely a jelenlegi szervezeti és működési szabályzata
értelmében háromtagú vezetőséget választ, akik a képviseleti jogot gyakorolják és ilyen minőségben,
mint diák-önkormányzati képviselők járhatnak el.
A kollégiumi diákönkormányzatot a kollégium életével kapcsolatban a 11/1994. ( VI. 8. ) MKM. rendelet
és az 1993. évi LXXIX. törvény által szabályozott véleményezési és egyetértési jog illeti meg. Ezek a
jogok a mellékletekben vannak rögzítve.

A kollégiumi diákönkormányzat egy képviselője részt vesz
az iskolaszék munkájában.
A véleményezési és egyetértési jogokat a kollégiummal kollégiumi tagsági viszonyban lévő tanulóinak 50
%- nál 1 fővel több tanuló gyakorolhatja, és ez minősül a kollégiumi tanulók nagyobb közösségének
A kollégiumi évi rendes diákközgyűlés összehívását a kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a
tanév helyi rendjének megfelelően. Ezen a közgyűlésen a tanulók diákképviselőt választanak.
Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője, a kollégium vezetője vagy az iskola
igazgatója kezdeményezhet.
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A diákközgyűlésen a tanulók a kollégium életét érintő ügyekben kérdést intézhetnek a diákönkormányzat, a
kollégium vezetőjéhez.
Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és a kollégium vezetése beszámol az előző diákközgyűlés óta
eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről.
A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megkezdése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben
egyetértési jogot gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az
előterjesztést, a meghívót - ha jogszabály másképpen nem rendelkezik - a határidő előtt legalább tizenöt nappal
meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
17.Egyéb szabályok:
•

A tanulók hazautazása a tanítási évben nem lehet kötelező, és csak a házirendben meghatározott esetben
tiltható meg.

• Ezek az esetek a következők:
• A kollégium tagjai hét közben csak indokolt esetben
(betegség, családi ok) utazhatnak haza, írásos kikérő
leadása után.
• Engedélyt a P. A. G. - SZ. E. SZ. I. – ben és az
Általános Iskolában tanuló kollégista esetében a
programfelelőssel történő egyeztetés után az intézmény
vezetői, a kollégiumi programgazda, és a mindenkori
ügyeletes nevelő adhat.
• Más kollégista esetében az ügyeletes nevelő
engedélyezi az eltávozást.
• A tanuló a távozását a szokásos módon köteles
bejelenteni.

• Jelentősebb pénzösszeget a kollégium tagja lehetőleg ne tartson magánál, ha mégis szüksége van nagyobb
összegű pénzre, akkor azt a, a nevelőtanárnál, vagy tanáriban található
•

technikai személyzetnek megőrzésre leadhatja.

páncélszekrényben a

A szobák ajtaját, amikor abban valaki bent tartózkodik, nem lehet bezárni. Egyéb esetekben a szobákat zárva
kell tartani.

• A melegítő konyhát a konyha használatára vonatkozó, ott kifüggesztett használati szabályzat szerint
lehet használni.

•

A kollégiumi szoba a nevelőtanár irányításával szervezi a
szoba rendjét, kijelöli a takarítókat és kiírja a takarítók
névsorát a szoba ajtajának a belső lapjára.

• A kollégiumban a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek
árusítása, fogyasztása.

10

18.Fogalom meghatározások:
•

•

•

Teremszilencium: A kollégiumi társalgóban és SZ.
E. SZ. I. tantermeiben, a szilenciumi foglalkozások
teljes ideje alatt közvetlen nevelőtanári jelenléttel
felügyelt illetve irányított tanulás.
Szobaszilencium: A kollégiumi szobákban a
szilenciumi foglalkozások teljes ideje alatt
nevelőtanári ellenőrzéssel illetve irányítással
eltöltött tanulás.
Szabadszilencium: A tanuló tanulási ideje alatt
maga dönti el, hogy mikor tanul, de a kollégiumot
csak a házirendben meghatározott bejelentési
kötelezettségének teljesítése után a szilenciumi
foglakozás előtt illetve annak szünetében hagyhatja
el.

A tanulói, szülői jogok és kötelességek, az egyéb jogszabályi rendelkezések a hatályos törvényekben
valamint rendeletekben vannak rögzítve melyek, a házirend mellékletét képezik.
M 1 melléklet
1993. évi LXXIX törvény (Oktatási törvény)
M 2 melléklet
11/1994 (IV. 8.) MKM rendelet A nevelési - oktatási intézmények működéséről.
M 3 melléklet
Az iskolaorvos által engedélyezett a nevelői szobában elhelyezett gyógyszeres szekrényből kiadható
gyógyszerek jegyzéke.

19.Jóváhagyás:

Kollégiumi

A kollégiumi házirendet az Iskolaszék és a
Diák Önkormányzat egyetértésével a
kollégiumi nevelőtestület fogadta el.
A házirendet az iskolaszék, a diákönkormányzat képviselője, az iskola igazgatója és a kollégium vezetője
hitelesíti.
A fenntartó a törvényesség biztosítása keretében ellenőrzi a házirendet.
A házirend módosításait a kollégiumi nevelőtestület 2004. ………………….órakor megtárgyalta és
elfogadta. Jelen volt fő
Szeghalom, 2004. december 15.
…………………………………
Igazgató

………………………………………
Iskolaszék képviselő

………………………………….
Diákönkormányzat képviselő

………………………………………
Kollégiumvezető
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3. számú melléklet:
Az iskolaorvos által engedélyezett, a nevelői szobába elhelyezett gyógyszeres szekrényből
kiadható alapvető gyógyszerek jegyzéke.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

A gyógyszer neve
Algopirin
Daedalon
Rubophen 500 tbl.
Saridon
Demalgon
Reasec
No spa
Meristin
Tisacen A+B
Paxirasol
Novascabin
Betadine
Nittyfor
Kötszerek
Lázmérő

Milyen esetben
Fájdalomcsillapítás
Hányás
Lázcsillapítás
Fájdalomcsillapítás
Fájdalom és lázcsillapítás
Hasmenés ellen
Görcsoldó
Görcsoldó
Hashajtásra székrekedés ellen
Köhögés ellen
Élősködők, rühatka
Sebfertőtlenítő
Fejtetű

A kollégium 2005-2006. Évi házirendjét megismertem és tudomásul vettem:
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Szoba száma........................

1,

....................................................
Tanuló

......................................................
Szülő

2,

....................................................
Tanuló

......................................................
Szülő

3,

....................................................
Tanuló

......................................................
Szülő

4,

....................................................
Tanuló

......................................................
Szülő

5,

....................................................
Tanuló

......................................................
Szülő

6,

....................................................
Tanuló

......................................................
Szülő

7,

....................................................
Tanuló

......................................................
Szülő

8,

…………………………………………

Tanuló

…………………………………………..

Szülő

