KOLLÉGIUMI HÁZIREND
I A házirendünk jogszabályi alapjai:
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, 20/2012.(VII. 31.) EMMI rendelet ,
valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.)
OM rendelet szerint a kollégium Házirendjében a következőket kell szabályozni:

-

a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlását,

-

a kollégiumi munkarendet, a foglalkozások rendjét,

-

a kollégiumi helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök és a kollégiumhoz tartozó
területek használatát,

-

a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói
magatartást,

-

a kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó,
kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást,

-

a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló
által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait,

-

a tanulók jutalmazásának elveit és formáit,

-

a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit,

-

fegyelmi intézkedéseket és formáit,

-

a véleménynyilvánítás rendjét

-

a kollégium munkarendjét

-

a távozás és távolmaradás engedélyezését,

-

a védő, óvó előírásokat

A kollégium szoros kapcsolatban áll az iskolával, napirendjét, életének jellegét az iskolai
munka nagymértékben meghatározza.
A kollégium házirendjét a kollégium vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el és a
fenntartó hagyja jóvá. A kollégium házirend feladata a kollégium belső életének szabályozása.
A kollégium alapvető feladata az otthonteremtés.

II.A kollégista jogai, és jogainak érvényesítése
A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban
és egészséges környezetben neveljék és oktatassák, tanulmányi rendjét pihenőidő,
szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
-

A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani,

-

és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és a lelki erőszakkal szemben.
Személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, művelődéshez való
jogát a kollégium tartsa tiszteletben. E jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat
másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá e joggyakorlás során nem
veszélyeztetheti a saját és társai, valamint az intézményekben foglalkoztatott
alkalmazottak egészségét, testi épségét és a művelődéshez való jog érvényesítéséhez
szükséges feltételek fenntartását.

-

A tanulónak joga, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön.
Válasszon a Pedagógiai Program keretei között a választható foglalkozások közül.

-

Elsőrendű joga a tanuláshoz való jog, és hogy tanulmányi munkájához segítséget
kérjen és kapjon, tehetséggondozásban, felzárkóztatásban részesüljön.

-

Joga, hogy adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön.

-

Joga, hogy az oktatási jogok biztosához forduljon.

-

Joga, hogy a vallási és világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák, és kifejezésre
jutassa ha az jogszabályba nem ütközik, és mást nem sért.

-

Joga, hogy igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló létesítményeket /könyvtár,
sportpálya, számítógépterem/, valamint eszközöket /pl.: televízió, videó, magnó,
számítógép, kollégiumi játékok/.

-

Joga, hogy egészségügyi ellátásban részesüljön, az iskola orvosához forduljon.

-

Joga van az egységes, nyugodt és megfelelő időtartamú pihenéshez a napirendben
foglaltak szerint.

-

Joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához, szükséges információkhoz,
tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. (Nkt. 46.§ (6.) e.)
Felvilágosításért fordulhat a kollégium nevelőihez, vezetőjéhez, az intézmény
ifjúságvédelemi felelőséhez, a diákönkormányzathoz, a szülői szervezethez.

-

Joga, hogy véleményét kinyilváníthassa minden kérdésről az emberi méltóság
tiszteletben tartásával, az őt nevelő pedagógus munkájáról, a kollégium működéséről,
tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, e körben javaslatot

tegyen, továbbá kérdést intézzen a kollégium vezetőjéhez, pedagógusaihoz, s arra
legkésőbb a megkereséstől számított 15 munkanapon belül érdemi választ kapjon.
-

A

kollégista

joga,

hogy

választható

és

választó

legyen

a

kollégium

Diákönkormányzatának, vagy a csoportok önkormányzatainak tisztségeire és
szerveibe. Joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá
e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását.
-

A kollégiumban a lakáshoz és levelezéshez való jogát tiszteletben kell tartani.

-

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

-

Joga, hogy részt vegyen külső rendezvényeken /pl.: mozi, színház, sportrendezvények/
előzetes bejelentés esetén.

-

A tanulónak joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően, (külön jogszabályban
meghatározott esetekben) kérelmére kedvezményes étkezésben részesüljön. Kérelmét
az intézmény vezetőjéhez kell benyújtania.

-

Joga van a kollégium életét érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatást kapni.

III.A tanuló kötelességei és azok végrehajtása
-

A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai, kollégiumi Szervezeti és Működési
Szabályzatban, továbbá a Házirendben foglaltakat.

-

Kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon.

-

Tartsa rendben környezetét, és segédkezzen a foglalkozások, rendezvények
előkészítésében, lezárásában.

-

A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, értékeit.
Jelenteni köteles, ha ő maga vagy bármelyik társa rosszullétre panaszkodik, vagy azt
észleli. Jelentési kötelezettsége van minden olyan esetben, ha rendellenes eseményt
észlel. (pl.: rosszullét, lopás gyanúja, baleset, műszaki hiba, stb.) A bejelentés az
ügyeletes tanárnál, az éjszakai ügyeletesnél történik.

-

Kötelessége, hogy megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott
vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit,
felszereléseit.

-

A kollégista tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, valamint más kollégiumi dolgozók
személye és munkája iránt, tartsa tiszteletben társai emberi méltóságát és jogait.

-

Kötelessége elősegíteni a kollégium feladatainak teljesítését és őrizze jó hagyományait.

-

A kollégista kötelessége, hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett
magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségeinek. A
szilencium a kollégiumi alapprogram szerint a kollégium számára és a tanuló számára
is kötelező foglalkozás.

-

Az iskola házirendjében előírt viselkedési szabályokat a kollégiumban is tartsa be.

IV.A kollégiumi munkarenddel kapcsolatos szabályok
A kollégiumban reggel 7:30-tól a tanítási órák befejezéséig tanuló csak akkor tartózkodhat, ha
erre a kollégium vezetője külön engedélyt adott, vagy az iskola tanára engedélyezi és javasolja
a bent tartózkodást.
-

A tanítási órákat követően a tanulók folyamatosan érkeznek vissza a kollégiumba.
16.00-ig szabad kimenő van, amely Kenderes területére korlátozódik.

-

16–tól a tanulók a kötelező szilenciumra készülnek fel.

-

A szilencium 16.00- 19.00-ig tart külön beosztás szerint.
Tanulmányi eredménytől függően a tanuló rendszeres elfoglaltság miatt kieső
szilenciumi időt a csoportvezető javaslata szerint pótolja.

-

A kollégium naponta kötelező szilenciumot biztosít a kollégisták számára. Ez idő alatt
minden kollégista nyugodt körülmények között, a tanulóban nevelőtanári segítséggel
tanul. Ezen túl a kollégista saját beosztása szerint máskor is tanulhat, szükség esetén az
éjszakai ügyeletet ellátó nevelő engedélyével villanyoltás után is, a pihenő /alvó/ társak
nyugalmának zavarása nélkül a tanulóban.

-

A kollégista 4,0 feletti tanulmányi átlagtól /magatartásától függően/ szobaszilenciumos
lehet, ami tanulmányi eredmény romlás esetén visszavonható.

-

A tanulási kötelezettség teljesíthető a nevelőtanár engedélyével a kollégium más
helyiségeiben is /könyvtár, folyosó, lakószoba/.

-

A szilencium ideje alatt minden tanulást zavaró tevékenység tilos. A tanulószobába nem
vihető be discman, mobiltelefon, laptop, stb.

-

17.00-kor a lány tanulók, 18.45-kor a fiúk az iskola ebédlőjében vacsorázhatnak. Az
ebédlőben és az utcán kulturáltan viselkednek, betartják a közlekedési szabályokat.

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramra épülő Pedagógiai Program szerint minden
kollégista köteles:

•

heti 12 óra felkészítő (szilenciumi foglalkozáson),

•

heti 1 óra csoportvezetői foglalkozáson és

•

heti 1 óra az általa választott kötelező vagy szabad foglalkozáson, valamint a kollégium
munkatervében szereplő rendezvényeken részt venni és azokon fegyelmezett
magatartást tanúsítani. Hiányzását a csoportvezetője illetve a foglalkozás vezetője
igazolhatja.

-

A foglalkozások idejét a szilenciumon kívül eső időre kell tervezni.
A

kötelezően

választható

foglalkozások-jellegüktől

függően-

tömbösítve

is

megtarthatók.
-

Tanításmentes napokon a napirend a programok sajátosságaihoz igazodik.

-

A szakképző évfolyamok tanulói egyéni rend szerint tanulnak.

-

A hétvégi hazautazás pénteken 15 óráig, a visszaérkezés vasárnap este 15:00-20:00-ig.
Ettől eltérő időpontban csak írásbeli szülői engedéllyel utazhatnak haza és érkezhetnek
vissza a tanulók.

1.A kollégium belső rendjére vonatkozó szabályok
-

A (Nkt.) 46.§ (1.) c pontja szerint a tanuló kötelessége, hogy a Házirendben
meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott
eszközök

rendben

tartásában,

a

kollégiumi

foglalkozások,

rendezvények

előkészítésében, lezárásában.
-

A kollégiumi szoba lakásnak minősül. Sértetlenségéhez való joga azt jelenti, hogy
jogszerű használóinak akarata ellenére oda más nem léphet be, s a lakás rendeltetésszerű
használatát nem zavarhatja.

-

A pedagógus a tanuló személyes tárgyait ellenőrzési céllal kizárólag a tanuló
jelenlétében tekintheti meg (szekrények, fiókok tartalma), ezt a tanulónak megtagadni
nem szabad.

-

A lakószobában romlandó élelmiszer tárolása, valamint főző, sütő, melegítő eszközök
használata tilos.

-

A lakószobába a takarítónő takarítási céllal bemegy, mások kopogtatással, a szoba
lakóinak engedélyével léphetnek be.

-

A kollégiumi hálóba az iskolai gyakorlatos munkásruhát felhozni tilos, a gyakorlatos
öltözőben kell tárolni. Hazautazáskor mosatási célra zárt táskában hozható be a
kollégiumba.

-

A tanulók a szobáikat - amelyek tanulás és pihenés céljára egyaránt szolgálnak – a
kollégiumban való tartózkodásuk idején, folyamatoson használhatják.

-

A kollégium tagjait véletlen rongálás vagy károkozás esetén egyedi elbírálás alapján
anyagi felelősség terheli.

-

Szándékos károkozás esetén a tanulók teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel
tartoznak. A károkozásról az ügyeletes nevelőtanár feljegyzést készít, mely alapján a
szülőket írásban értesíti a döntésről.

-

Egyéni felelős hiánya esetén a kollektíva téríti meg a kárt.

-

Kollektív büntetés akkor is kiszabható, ha a kollégium nagyobb közösségét érintő
Házirend elleni vétség fordul elő.

-

Szükség esetén minden kollégista ágyával és a védőhuzat nélküli ágyneműjével együtt
köteles átengedni a hétvégi vendégek számára a tiszta és rendes állapotban lévő
szobáját.

-

A szobabeosztáson csak a kollégiumvezető engedélyével lehet változtatni.

-

A fiúk a fiúszinten, a lányok a lányszinten, az udvaron és a közös helységekben 21:00
óráig tartózkodhatnak az általános erkölcsi és viselkedési normák betartásával.

-

A fiúk a lány hálók szintjére nem léphetnek, a lányok a fiú hálókba nem
tartózkodhatnak.

-

A kollégista vendégeket fogadhat a kollégium előterében /osztálytárs, barát/, a szobában
/szülő, rokon/ az ügyeletes nevelőtanár engedélyével.

-

Hangkeltő berendezéseket csak az együttélés szabályainak betartásával lehet használni.

-

Naponta 22:00-tól másnap reggel 6:00-ig „csendrendelet” van érvényben, megszegése
fegyelmi vétség. A szabály ellen vétőket a közvetlen környezet köteles figyelmeztetni,
illetve ennek hatástalansága esetén az ügyeletes kollégiumi nevelőt értesíteni.

-

A kollégista köteles közvetlen környezetét - ágy, szekrény, szoba, folyosó - rendben és
tisztán tartani, kímélni.

-

Hálószobában és az előtérben naponta rendet kell tenni, amely az ágynemű és az
asztalon lévő személyes tárgyak elrakásából, az asztal letörléséből, és a szemetes vödör
kiürítéséből áll. Amennyiben senki sem tartózkodik a szobában a villanyt a távozó
köteles leoltani. 22:00 órakor (a takarodó időpontjában) a tanulók kötelesek a szobai
világítást.

-

A felsőbb eves tanulóknak szintügyeleti feladatokat kell ellátni külön beosztás szerint.
Ennek során a felelős tanulóknak gondoskodni kell a közösségi helyiségek rendjéről és
a napirend által megszabott időn belüli rendeltetésszerű használatáról.

-

A tanulók működjenek közre a lakóterük esztétikus díszítésében is. A falra, bejárati
ajtóra, szekrényajtóra festeni, ragasztani szögezni nem szabad.

-

Tanévenként egy alkalommal, illetve szükség szerint, a kollégisták vegyenek részt a
kollégium zöldövezetének, udvarának gondozásában, a környezetre ártalmas hulladék
gyűjtésében.

-

A mobiltelefonok a szilencium ideje alatt, valamint a villanyoltástól ébresztőig terjedő
időszak alatt nem használhatók, kivéve sürgős esetben.

-

Tilos a kollégiumban mindenféle, háziállat, kisállat tartása.

-

A tanulók személyes értékeikre maguk vigyázzanak, a nagyobb pénzösszegeket,
nagyobb értéket képviselő, a pedagógiai program végrehajtásához nem szükséges
eszközöket (pl.: magnó, cd-és dvd lejátszó, laptop) a kollégiumba vinni nem ajánlatos.
A kollégium ezekért semmilyen felelősséget nem vállal.

-

Nagy értékű közlekedési eszköz (kismotor, autó, kerékpár) biztonságos elhelyezésére a
kollégiumban korlátozott a lehetőség, ezért behozatalát csak külön engedéllyel
lehetséges.

-

Tilos továbbá a kollégium területén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.

-

Tilos a törvényben tiltott képek, reklámok és politikai szimbólumok, ízlésromboló és
erkölcssértő képek, plakátok nyilvános kifüggesztése.

V.A kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az ehhez

tartozó területek használatának rendje
-

A kollégium vagyonának megóvása minden kollégiumban tartózkodó személy
kötelessége. A kollégium eszközeit a tanuló kezelje az előírásoknak és a pedagógus
utasításainak megfelelően. A kollégista általános felelősséggel tartozik az intézmény
vagyontárgyai iránt.

-

A tanuló a nagyobb értékű személyes vagyontárgyait (mobiltelefon, pénztárca,
ékszerek, fényképezőgép stb.) ha szükségét érzi védelemre, megőrzésre a tanári
szobában lévő páncél kazettájába leadhatja.

-

A személyi tulajdonban tanulói gondatlanságból bekövetkezett károkozásért az
intézmény felelősséget nem vállal.

-

A kollégiumban kamera rendszer működik. A biztonságos felügyelet és a tanulói
mozgás megfigyelése érdekében a folyosók és közös helységek a kollégiumi szobában
megfigyelhetők.

-

A kollégium épületében és berendezéseiben előforduló hibák és károk azonnali
bejelentése mindenki érdeke és kötelessége. A bejelentés az ügyeletes tanárnál, az
éjszakai ügyeletesnél történik, aki azt a hibabejelentő füzetben rögzíti.

-

A kollégiumban elhelyezett elektromos eszközöket szerelni, javítani tilos.

-

A villamos csatlakozókat /hajszárító, hajvasaló, kenyérpirító, mobiltöltő/ csak az ezekre
vonatkozó érintésvédelmi, közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően
szabad használni a nevelőtanár engedélyével. Takarékossági és tűzvédelmi okokból sem
szabad értékesebb tárgyat, elektronikai berendezést (televíziót, rezsót, merülőforralót és
éjjeli lámpát) a kollégiumba behozni, illetve üzemeltetni. Az előírás megszegőit a tanári
szobában való átmeneti megőrzés után hazaviteli kötelezettség terheli.

-

Tilos a kollégiumban a testi épséget veszélyeztető szúró-, vágó eszköz, fegyvernek
minősülő tárgy behozatala és használata. Az ilyen eszközt a nevelő elveheti, és csak a
szülőnek adja vissza.

-

A zuhanyzókban tilos minden balesetveszélyes tevékenység: csúszkálás, ugrálás,
lökdösődés, a szomszéd fülkébe való átlocsolás, elektromos eszközök használata.

-

A külön rendelkezés szerinti tűz- és munkavédelmi szabályok betartása minden
kollégistának kötelessége a rendellenes eseményt /pl.: tűz, baleset/ azonnal jelenteni kell
az ügyeletes nevelőnek. Rendkívüli esemény, tűzriadó vagy bombariadó esetén a
kollégiumi nevelő által ismertetett menekülési útvonalon kell az épületet elhagyni.

-

A szervezetre káros élvezeti cikkek – szeszesital és kábítószer – birtoklása, fogyasztása,
bevitele és árusítása a kollégium területén és kollégiumi rendezvényeken szigorúan
tilos. A kollégiumban és kollégiumi rendezvényen alkoholos és kábítószer hatása alatt
álló állapotban megjelenni szigorúan tilos.
A Házirend e pontját megszegőkkel szemben az igazgató fegyelmi eljárást
kezdeményezhet.

-

Az alkoholszonda alkalmazása
Amennyiben a tanuló vitatja az alkoholfogyasztás tényét, jogában áll alkoholszonda
alkalmazását kérni az ügyeletes tanártól. Az ellenőrzés során jelen kell lennie az érintett
tanulón és tanáron kívül legalább még egy személynek (lehet felnőtt és tanuló is), akinek
a jelenlétével mind a tanuló mind a nevelő egyetért.
Ha a tanuló nem él ezzel a jogával, a nevelőnek jogában áll büntetést kiszabni.
A Nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében tilos a dohányzás a kollégium
egész területén, és a kollégiumi rendezvényeken.

-

Tilos a kollégiumban minden dohánytermékre hasonlító tárgy, eszköz (vízipipa,

elektromos cigaretta) használata, továbbá cigaretta sodrása.
-

A nevelői szobában tárolt eszközöket csak nevelőtanári engedéllyel szabad elvinni.
Használat után, de legkésőbb 21:00 óráig vissza kell azokat juttatni.

-

A kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kivinni csak
intézményvezetői engedéllyel szabad.

-

A nevelői szobában csak nevelőtanári engedéllyel szabad tartózkodni.

-

A tanulószobákban takarodó után csak az éjszakai ügyeletes engedélyével szabad
tartózkodni az engedélyezett időpontig.

-

Az iskola gyakorlati oktatási területein csak a gyakorlati foglalkozások idején
tartózkodhatnak a tanulók.

-

21.30 óra után minden tanuló csak a saját szobájában tartózkodha

-

A szilencium ideje alatt mindenki a számára kijelölt helyen köteles tartózkodni.

-

A sportpályán különösen ügyelni kell a balesetek elkerülésére.

1.Számítógépek használatának szabályai:
-

A diákok számítástechnika termet, a biliárdot, a darts-ot, a csocsót és egyéb
sporteszközöket feliratkozás után használhatják.

-

Minden kollégiumi eszközt kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni.

-

A gépeken tilos bármilyen szoftveres vagy hardveres beavatkozást végezni.

-

A használat során tapasztalt hardveres vagy szoftveres hibákat haladéktalanul jelenteni
kell a kollégiumi nevelőtanároknak vagy az iskolai rendszergazdának.

-

Figyelembe kell venni, és be kell tartani az internet használatára vonatkozó etikai és
törvényi előírásokat.

-

A számítástechnikai eszközökben okozott kárért mindenki anyagilag felelős!

-

Ha a tanuló dolgozik a gépen, házi feladatot készít, dolgozatot ír vagy T kategóriás
jogosítványra gyakorol, akkor előnyt élvez a többiekkel szemben.

-

A gépek környezetében ételt, italt bevinni, fogyasztani tilos!

-

A terem rendjére minden bent tartózkodó tanuló figyel! A terem elhagyásakor mindenki
rendet hagy maga után: a gépeket szabályosan leállítja, a monitorokat kikapcsolja, a
szemetet összeszedi, a székeket helyükre pakolja. Társait ezekre figyelmezteti.

-

Záráskor az ügyeletes nevelőtanár ellenőrzi, hogy a gépek kikapcsolt, az ablakok
becsukott állapotban legyenek és rendet hagytak-e maguk után a tanulók.

2.Közös helyiségek használati rendje
Tanulószoba és klubszoba

-

A tanulószobában és a klubszobában tilos étkezni, ételt bevinni.

-

A tanulószobákat kiscsoportos és egyéni tanulásra kollégium nevelői engedéllyel szabad
használni.

-

A klubszobát egyéni és csoportos szabadidős foglalkozásra lehet igénybe venni a
kollégiumi nevelők engedélyével.

Tanulói ebédlő

-

A tanulói ebédlőben az étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) a tanulók csoportokban a
kollégiumi nevelők felügyeletével veszik igénybe.

-

Az étkező tanulók viselkedjenek kulturáltan az ebédlőben, tartsák be a higiéniai
szokásokat

-

A tanulók tanúsítsanak tiszteletet a társaik, valamint a konyhai személyzet iránt.

Kollégiumi hálók
-

A rendért, a közösen kialakított tisztaságért és annak megőrzéséért a háló valamennyi
tagja felelős.

-

Reggel minden tanuló köteles az ágyneműjét beágyalni, szekrényében rendet rakni.

-

A hálót a takarítási rendnek megfelelően kell kitakarítani.

-

A hálók rendjét naponta reggel és este az ügyeletes nevelő ellenőrzi.

-

Villanyoltás után hangoskodni, mások szobájában tartózkodni tilos.

-

Idegenek (bejárós tanulók, barátok, családtagok, hozzátartozók) nem tartózkodhatnak a
hálókban.

Zuhanyzó, mosdó, wc
-

A helyiség rendje, tisztasága működtetése az egészséges kollégiumi élet egyik
helyszíne. A tanuló vigyázzon állagára, tisztaságára és rendjére.

-

Az egész napos használat miatt takarékoskodni kell a vízzel, különösen a meleg vízzel.

-

A wc fülkéket rendeltetésszerűen kell használni.

-

Hajszárítót, egyéb elektromos eszközt nem lehet használni a mosdóban.

Kimenő, eltávozás, hiányzások igazolása
-

Az iskolai tanítási órákat követően 16.00 óráig szabad kimenő van, ami Kenderes
területére korlátozódik.

-

Kenderes területét csak szülői kérelemre (írásbeli, telefon) nevelőtanári engedéllyel
szabad elhagyni, kivéve iskolai, kollégiumi rendezvények szervezése esetén.

-

A kollégium épületét 16.00 után csak nevelőtanári engedéllyel /kimenő kártyával/
hagyhatja el.

-

A napi rendszeres elfoglaltságát /edzés, szakkör, diákkör, fejlesztő foglalkozás stb. / a
tanuló köteles a csoport nevelőjével egyeztetni és engedélyeztetni.

-

Ha a tanuló nem érkezik vissza a kollégiumba vasárnap este vagy egyéb más hazautazás
alkalmával (betegség, családi esemény, stb) akkor erről a szülő köteles a kollégiumot
értesíteni. A rendszeres hétfői visszautazást szülői kérelem alapján a kollégium
vezetője, a távollétet az ügyeletes tanár, és a csoportvezető is engedélyezheti.

-

Ha a gyerek beteg a legrövidebb időn belül értesíteni kell a szülőket, gondoskodni kell
a hazautazásáról, ha ez nem oldható meg, akkor intézkedni kell arról, hogy orvosi
ellátásban részesüljön. Ez az ügyeletes nevelő feladata.
Abban az esetben, ha a tanuló orvosi vizsgálaton volt, köteles az igazolást az ügyeletes
nevelőtanárnak bemutatni.

VI.A kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt magatartás
-

A kollégiumi lakhatás ideje alatt, a kollégium épületén kívül eltöltött időben kerüljön a
tanuló minden olyan cselekményt, amely jogszabályt, törvényt sért, valamint amelyek
következménye a Házirend megsértéséhez vezethet (pl.: drog- és alkoholfogyasztás,
lopás, szándékos károkozás, stb.)

-

A kollégista köteles kimenő idején is az általános erkölcsi normákat, a társas viselkedés
szabályait betartani.

-

A kollégium által szervezett külső rendezvényeken (kirándulásokon, színház-, mozimúzeumlátogatásokon, sportversenyeken, stb.) a kollégista öltözete, megjelenése,
legyen mindig a programhoz illő. Viselkedésében tartsa be az illemszabályokat,

szóhasználatában, beszédstílusában a jó modor tükröződjön. Minden a kollégium által
szervezett és a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó rendezvényre
érvényesek a Házirendben foglalt szabályok.

VII.A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának elvei
-

A kollégiumi felvétel iránti kérelmet külön kérelemben kell benyújtani a kollégium
vezetőjének. A felvételről az intézmény vezetője dönt a kollégiumvezető egyetértésével,
a nevelőtestület és a Diákönkormányzat véleményének kikérésével.

-

Fel kell venni a kollégiumba azt, akinek felvételét a Gyámhatóság kezdeményezte,
illetve azt a tanulót, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, de
gyermekotthoni elhelyezése nagykorúsága miatt megszűnt, azonban felvételét a
törvényes képviselője kezdeményezte.

Túljelentkezés esetén az elbírálás elvei a következők:
• a kollégium és a lakóhely közötti távolság,
• a közlekedés nehézségei,
• a szülők szociális helyzete,
• megfelelő tanulmányi eredmény,
• a kollégium házirendjének betartása,
• illetve, ha a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz a megfelelő feltételeket.
-

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A kollégiumi felvételi eljárás menete
A leendő kilencedik évfolyam tanulói a beiratkozással egy időben megkapják a Kollégiumi
felvételi kérelmet, melyet kitöltve leadnak, amennyiben kollégiumi férőhelyet igényelnek a
következő tanévre.
A felsőbb évfolyam tanulói minden év május 15-ig kérhetik a kollégiumi tagsági jogviszonyuk
létesítését a következő tanévre a Kollégiumi felvételi kérelem kitöltésével. A
A Kollégiumi felvételi kérelem átvehető az intézményben, a Kollégiumi Intézményegységben
és letölthető a kollégium honlapjáról (Kollégiumi felvételi kérelem).
Az intézmény vezetője a felvételről és az elutasításról minden év augusztus 15-ig értesíti a

kérelmet benyújtó szülőket illetve tanulókat.
Azok a tanulók, akik fellebbezési eljárás során jutnak be az intézménybe, az esetleges
kollégiumi felvételről vagy elutasításról augusztus 25-ig kapnak értesítést.
-

Az a tanuló, aki már felvételi kérelmet nyújtott be, de nem nyert elhelyezést, várólistára
kerül. A tanév közben megüresedett helyre innen kerülnek be a tanulók a kollégiumba.

-

Annak a tanulónak, aki tanév közben kíván beköltözni, de még nem jelentkezett a
kollégiumba, felvételi kérelmet kell kitöltenie.

-

A kollégiumi tagsági viszony szüneteltetését és megszűnését a szülő és a tanuló együttes
kérelme alapján a kollégiumvezető engedélyezheti.

Megszűnik a tanuló kollégiumi tagsága a (Nkt. 53.§ (8.) és (R.) 50.§ (7.-9.) foglaltak alapján:
•

a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként tanév végén,

•

kollégiumból kizáró fegyelmi határozat alapján,

•

fizetési hátralék miatt (az igazgató megszünteti),

•

a tanuló, (kiskorú esetén) a szülő írásbeli lemondó nyilatkozata alapján, az abban
megjelölt napon,

•

másik kollégiumba történő átvétel esetén,

•

a kollégiumvezető engedélyével átmenetileg szüneteltethető a bentlakás – a tagsági
viszony fenntartása mellett – a szülő írásbeli kérelme és az abban felhozott indokok
mérlegelése alapján.

VIII.Az étkezési térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó
szabályok
-

A lakhatási feltételek, a folyamatos pedagógiai és rendszeres egészségügyi felügyelet,
a kollégiumi foglalkozások, a kollégiumi létesítményeinek, eszközeinek használata a
kollégiumban lakó tanuló számára ingyenes.

-

Hozzájárulást kell fizetni az étkezési nyersanyagköltséghez minden kollégiumban
eltöltött nap után (étkezési térítési díj).

-

A szülő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj
havonkénti megfizetésére, melynek befizetése az iskola pénztárában történik, az
intézmény által megállapított időpontban és módon /minden hónap 15-ig/

-

Az étkezési díj vissza fizetése a kollégiumi nevelőknek bemutatott igazolás
után(betegség, igazolt távollét esetén), a pénztárossal egyeztetve történik.

-

A kollégista kötelessége, hogy étkezési jegyére vigyázzon, másnak azt át vagy el nem
adhatja, és étkezések alkalmával leadja.

IX.A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének formái és elvei
A tanulók dicsérete és jutalmazása
-

A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért a kollégium Házirendjében foglaltak
szerint jutalmazni kell.

-

Azt a tanulót, aki tanulmányait kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy
példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul a kollégium jó hírnevének
megőrzéséhez és növeléséhez, a kollégium dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.

-

A

kollégium

ezen

túlmenően

jutalmazza

azt

tanulót,aki:eredményes kulturális tevékenységet folytat,
- Aki kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben jó szervező és irányító
tevékenységet végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a
példamutatóan egységes helytállást tanúsító közösséget csoportos dicséretben és
jutalomban lehet részesíteni.
A dicséret formái
- Elismerésként a szóbeli és írásos dicséretek adhatók, mely utóbbiakat az e-naplóba,
csoportnaplóba is be kell jegyezni.
- A dicséretek fokozatai:
• nevelőtanári
• kollégiumvezetői
• intézményvezetői
• nevelőtestületi
A fokozatok bejegyzésére a jutalmat adó jogosult.

X.A tanulók véleménynyilvánításának rendje
- A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson önállóan ill. képviselete útján a kollégium működéséről, az őt nevelő
munkájáról és a kollégium működéséről.
- A tanuló a szabad véleménynyilvánítás jogával a kollégiumi foglalkozásokon a
pedagógus által meghatározott keretek között élhet.

- A tanuló véleményt nyilváníthat a kollégium erre a célra létrehozott, erre a célra
alkalmat adó fórumán, az adott fórumon meghatározott és szabályozott módon.
- A véleménynyilvánítás formája lehet személyes megbeszélés, fórumon való
véleményközlés és írásos megkeresés.
- A

kollégiumvezető

és

a

nevelők

feladata,

hogy

biztosítsák

a

tanulók

véleménynyilvánítási szabadságát.
- A véleménynyilvánítás gyakorlása során a tanuló nem sértheti meg a kollégium
alkalmazottainak, a többi tanulónak a személyiségi jogát, emberi méltóságát.

XI.A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje
-

A tanuló joga, hogy hozzájusson a joga gyakorlásához szükséges információkhoz,
tájékoztassák

a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét ill.

a

tanulmányait érintő kérdésekről.
-

A kollégiumvezető és a nevelők feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók
ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.

-

A tanulók tájékoztatást kapnak a kollégium nyilvános dokumentumaiból /pedagógiai
program, szmsz, házirend/, mely mindenki számára elérhető az iskola honlapján.

-

A szóbeli tájékoztatás állandó, mivel a kollégium vezetője és a nevelőtanárok
telefonszáma is elérhető a diákok és szülők számára egyaránt.

XII.Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
- Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségét folyamatosan nem teljesíti, a házirend
előírásait megszegi, igazolatlanul hiányzik, vagy bármilyen módon árt a kollégium jó
hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók:
• szóbeli figyelmeztetés,
• írásbeli figyelmeztetés
• nevelőtanári írásbeli figyelmeztetés, (max. 1 alkalommal adható) fegyelmezetlenség,
rendbontás esetén
• kollégiumvezetői írásbeli figyelmeztetés sorozatos fegyelmezetlenség és súlyos

Házirendsértés miatt.
A kollégiumi közösség többségét érintő, Házirendet sértő magatartás esetén, illetve egyéni
felelős hiányában a közösséget érintő fegyelmező intézkedés is hozható.
-

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál általában meg kell tartani a fokozatosság
elvét kivéve, ha a cselekmény súlya jelentősebb intézkedést kíván.

-

A fegyelmező intézkedést a csoportnaplóban és az e-naplóban rögzíteni kell. Az
alkalmazott fegyelmező intézkedéseket a tanév végén a kollégiumi felvétel
mérlegelésénél figyelembe vesszük.

-

A Házirend sorozatos és súlyos megsértése esetén ill. ha kollégium veztői írásbeli
figyelmeztetés utáni fegyelmi vétség esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható,
amely alapján kizárható a kollégiumból.

-

A fegyelmi eljárást megelőzően egyeztető eljárás kezdeményezhető.

XIII.A diákkörök, szakkörök létrehozásának rendje
-

Diákönkormányzatot és diákkört a tanulók maguk is alakíthatnak. A kollégiumi
diákönkormányzat az iskolai diákönkormányzattal közösen működik.

-

A kollégium vezetője minden tanév első hetében felméri a tanulók szabadidős igényeit
és a lehetőségek függvényében szakköröket, diákköröket, érdeklődési köröket indít.

Záró rendelkezések
-

A kollégium Házirendjét a Szülői Szervezet, és a Kollégiumi Diákönkormányzat
véleményének

kikérésével

a

nevelőtestület

fogadja

el.

A

Házirend

azon

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség
hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
-

A Házirend nyilvános. Egy példánya a kollégiumi nevelőszobában bárki számára
hozzáférhető, egy példánya az iskola alapdokumentumaival együtt a könyvtárban kerül
elhelyezésre. Egy-egy példányát a beiratkozáskor a szülő és/vagy a tanuló kapja meg.
A Házirend az iskola honlapján is megtekinthető.

-

A Házirendet hatályba lépése napján, és ezt követően minden tanév első tanítási napján
a kollégiumi nevelők ismertetik a beköltözőkkel. A tudomásul vételt minden tanuló

aláírásával igazolja.
-

A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet a kollégium vezetőjétől és a
csoportvezető tanároktól.

-

Az új kollégiumi Házirend a fenntartó által történt elfogadást követő napon lép életbe.

A Házirend mellékletei
1.melléklet
Napirend
6.00

ébresztő

6.00-6.30

tisztálkodás, öltözködés, rendteremtés

6.35

a fiú tanuló kollégium elhagyása, szobák ellenőrzése, reggeli

6.45

a lány tanulók kollégium elhagyása, szobák ellenőrzése, reggeli

7.25

tanítási idő kezdete

12.00-14.30

ebéd

16.00-ig

szabad kimenő, kollégiumi foglalkozások (az éves foglalkozási tervben
rögzítettek szerint)

16.00-19.00

szilencium beosztás szerint

17.00

lányok vacsora

18.00-20.00

adható kimenő /indokolt esetben/

19-21.00

szabadfoglalkozás

21.21.30

tisztálkodás, hálóellenőrzésre felkészülés

21.30

háló-és létszámellenőrzés

22.00

villanyoltás

2. számú melléklet:
Tanulói ügyelet
-

A felsőbb eves tanulók heti váltásban biztosítják a fiú és lány ügyeletet. A beosztást
a kollégiumvezető készíti el. Az ügyeleti teendők ellátása egy hétig tart (vasárnap
estétől péntek reggelig).

Feladatai:
-

Közös helyiségek (étkező-konyha, közös helységek, udvar) rendbetétele, tisztán tartása,
a többi tanuló figyelmének felhívása a rend megőrzésére.

-

Társadalmi munka végzésénél a nevelőtanárok munkájának segítése.

-

6.00 ébresztő utáni, az ebéd utáni és a vacsora utáni időszak nevelőtanár által utasított
kollégiumi tevékenységek elvégzése.

-

22:00 órakor a felsorolt helyiségek rendben történő átadásával ér véget a munkája.

Pavilon ügyelet
A tanulók külön beosztás szerint 16.00-17.30-ig segítik az iskola árusító hely /pavilion/
munkáját.
Feladata:
A pavilion áruval feltöltése.
Az eladó munkájának segítése.
Takarítási szintügyelet
A kollégiumi folyosók takarítása és rendbetétele, mely külön beosztás szerint működik
a nevelőtanárok és az ügyeletes tanulók irányításával.

3. számú melléklet:
A kollégiumi házirend védő, óvó előírásai, egyéb rendelkezései:
1. Kimenő minden nap a tanítási órák befejezésétől 16.00-ig.
Hétköznap este nincs kimenő. (Az ügyeletes tanár a csoportvezetőkkel történő egyeztetés
alapján, a kollégista tanulók magatartásának, közösségi munkájának, valamint megfelelő
tanulmányi teljesítményének függvényében, az arra érdemes diákoknak engedélyt adhat
arra, hogy este 18.00 – 20.00-ig ügyeiket intézhessék a városban.
2. Kapuzárás hétköznap 20.00 órakor, ajtózárás 21.00-kor (A kollégista tanulók az ajtózárás
idejéig az ügyeletes tanárok engedélyével az udvaron tartózkodhatnak.)
3. Hétvégi eltávozásra a diákok pénteken a tanítási órák befejeződésétől, vasárnap 20.30-ig
mehetnek. (Pénteken a kollégium 15.00-ig tart nyitva.)
4. A kollégiumból szülői engedély nélkül csak rendkívüli esetben vagy megbetegedés esetén
távozhat el a diák. Amennyiben a szülő írásban kéri, vagy előzőleg telefonon egyeztet
gyermeke csoportvezető tanárával, akkor a tanuló hétköznap is elhagyhatja a várost.
5. Az együttélési normákat és az erkölcsi szabályokat, a kollégium napirendjét minden tanuló
köteles a saját és mások érdekében be-, ill. megtartani. A napirendet a beköltözés napján a
kollégium vezetője ismerteti a diákokkal.
6. Térítési díj befizetésének határideje: minden hónap 15-ig, ettől eltérni csak a gazdasági
ügyintézővel történő előzetes egyeztetés alapján lehet.
7. Az ügyeletesi, naposi feladatát minden tanuló a legjobb tudása szerint köteles ellátni.
8. Minden kollégista feladata az önellátásból fakadóan naponta kitakarítani szobáját és
rendben tartani közvetlen környezetét, szekrényét, ágyát, személyes holmijait; valamint
ügyelnie kell saját személyi higiéniájára is.
9. Az otthonról hozott élelmiszerek tárolása a hűtőszekrényekben történik, az ételek az arra
kijelölt helyeken (ebédlő, folyosói asztalok) fogyaszthatók el.
10. Minden diák köteles az ideiglenes lakcímét a tanév elején be-, ill. kijelenteni.
11. Az intézményi tulajdon és a személyes holmik szándékos, vagy hanyagságból eredő
bármilyen megrongálása esetén a tanulók kártérítésre kötelezhetők.
12. A kollégium felszerelési-, és berendezési tárgyait, valamint az elektromos készülékeket
csak rendeltetésszerűen szabad használni. Az elektromos tárgyak meghibásodását az
észlelést követően azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak! (Az elektromos
berendezések nedves kézzel történő érintése, hibás készülékek használata életveszélyes!)

13. Az ablakon történő esetleges ki-, és bemászás, és az azokon keresztül történő tárgyak
kidobálása fegyelmi vétség.
14. A kollégium 20.00 óra után engedély nélkül, bármilyen úton-módon történő elhagyása
szabályszegésnek minősül.
15. Esetleges baleset, rosszullét észlelését a diákok azonnal kötelesek az intézmény bármely
dolgozójának tudomására hozni!
16. A kollégiumban tűzvédelmi okok miatt tilos a nyílt láng használata/beleértve a
gyertyagyújtást is /!
17. A kollégium egész területén tartózkodni, a kollégistákon és az intézmény dolgozóin kívül
csak a portás által átadott belépővel lehet.
18. A kollégiumi tanulók tevékenységét a nevelők egy pontozási rendszer keretében tartják
nyílván.
19. A kollégiumi hálókban csak az ott lakó diákok tartózkodhatnak.
20. A kollégista diákok naponta 15.00 - ig fogadhatnak vendéget, közvetlen hozzátartozókat,
családtagokat, bejárós diákokat a földszinti aulában.
21. Villanyoltás után (22.00 órakor) minden tanuló köteles a saját szobájában tartózkodni, és
csendben maradni!
22. A szilencium a törvényi előírásoknak megfelelően minden kollégista tanuló számára
kötelező. A szilenciumi idő alatt (naponta 16.00-19.00-ig, külön szilenciumi beosztás
szerint) a diákok a tananyag elsajátításával kötelesek foglalkozni. A csendet ez idő alatt
mindenki köteles betartani, mivel a hangoskodás, a zenehallgatás zavarja a tanulási
tevékenységet folytató diákokat!
23. A kollégista diákok a KNOA 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kollégiumi
foglalkozáson kötelesek részt venni!
24. A kollégiumba ittasan nem érkezhet be diák sem a kimenőről, sem otthonról!
25. Az intézmény egész területén, és az udvaron szigorúan tilos a dohányzás, a szeszesital, drog
behozatala és fogyasztása, valamint a pénzre történő szerencsejátékok!
26. A házirend 24. és 25. pontjának megsértőivel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
A szabályszegés jogi következménye lehet a diák kollégiumi jogviszonyának ideiglenes
vagy végleges megszüntetése, ill. a kollégiumból történő kizárása.
27. Egymás holmijainak eltulajdonítása jogi következményekkel jár.
28. A tanulók saját, vagy társaik testi épségét veszélyeztető tárgyakat (pl.: petárda,
szúrószerszámok, gáz-spray, ütésre használható eszközök, stb..) a kollégium területén nem
tarthatnak, és nem is hozhatnak be.

29. A kollégium területén kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása jogsértő magatartás.
30. A kollégiumba behozott ékszerekért, szabadon, illetve szekrényben tárolt nagyobb
értékekért, pénzösszegekért az intézmény dolgozói nem vállalnak felelősséget! Könyvekre,
étkezési díjra, behozott nagyobb összegek elzárására, amennyiben ezt a diákok kérik, a
tanáriban elhelyezett pénzkazettában van lehetőség.
Vegyes rendelkezések
1. Elsősegély doboz a nevelői szobában található.
2. A kollégium területén csak olyan plakát helyezhető el, amely nem sért emberi jogokat,
politikai tartalommal nem bír, és nem ütközik jogszabályokba. Idegen nyelvű plakátok és
hirdetmények csak pontos magyar fordítással együtt függeszthetők ki.
3. Főzni, ételt melegíteni csak az arra kijelölt helyiségben szabad, a tűzvédelmi előírások
betartásával.
4. A tanulókhoz méltatlan magatartás (közszeméremsértés, garázdálkodás, másik embertárs
bárminemű megalázása, terrorizálása stb.) fegyelmi vétség.
5. A kollégium valamennyi helyiségének és berendezésének (mosdók, WC-k) rendjének,
épségének és tisztaságának megőrzésért a kollégium tagjai anyagilag is felelőssé tehetőek.
6. A kollégium minden tagja köteles a kollégium értékeit, eszközeit megóvni.
7. A szilenciumok ideje alatt a diákok a csoportnevelő tanár felügyelete mellett tanulhatnak, a
foglalkozások helyét a tanárok jelölik ki számukra.
8. A gyengébb teljesítményt nyújtó, vagy rendbontásukkal, magatartásukkal a társaikat zavaró
tanulóknak a szilenciumot tartó tanár elrendelheti a társalgóban, vagy az iskolai
tanteremben történő külön felkészülést.
9. Amennyiben a kollégista diákok szakköri, vagy egyéb, tanári felügyelet mellett történő
iskolai elfoglaltsága egybeesik a kollégiumi felkészítő, fellesztő vagy csoportfoglalkozások
idejével, abban az esetben a tanuló csoportvezetőjének engedélyével felmentést kaphat a
kollégiumi foglalkozások alól.
10. A kollégiumi szabadidős tevékenységek lehetőségeihez való hozzájutást a tanév első
hetében közlik a diákokkal a csoportvezető tanárok.
11. A tanulók a tanítási év első két hetében írásban kötelesek jelezni a kollégiumvezető felé,
hogy milyen szakkörben, ill. foglalkozásokon kívánnak részt venni.
12. A kollégista diákok számára minden héten egy alkalommal a műfüves pályán vagy az esti
órákban, az általános iskola tornatermében 2 órás sportolási lehetőség biztosított.

13. A diákkörök létrehozására vonatkozóan lsd. az iskola házirendjének I./9. pontját.
14. A kollégisták hétköznap délután 13.00 – 1600-ig vehetik igénybe a kollégiumi könyvtár
szolgáltatásait.
15. A csoportvezető tanárok a kollégistákat naponta kötelesek tájékoztatni az újabb, diákokat
is érintő információkról.
16. A tanulók a kollégiumi élettel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak a délutáni órákban
a csoportfoglalkozások során, vagy a diákönkormányzaton keresztül.
17. A tanulók 25 %-a minősül nagyobb közösségnek, s képviseletükben véleményezési
jogkörrel rendelkezik az őket képviselő diákönkormányzat.
18. A kollégista tanuló problémáival, panaszaival naponta közvetlenül fordulhat a
csoportvezető tanárához, az ügyeletes tanárhoz, vagy hétköznap délután 12.00 – 16.00
órától a kollégiumvezetőhöz.
19. Az esetlegesen előforduló konfliktusok kezeléséért az ügyeletben lévő tanárok a felelősek,
amelyeket minden esetben kötelesek jelenteni a kollégium vezetőjének.
20. A kollégista diákot megbetegedése esetén az ügyeletben lévő tanár közvetlenül az iskola
orvosához irányítja, vagy telefonon történő egyeztetés esetén a szülő kérésére a tanulót
hazaengedi.
21. Amennyiben a gyermek az esti órákban betegszik meg, ill. rosszullétre panaszkodik, abban
az esetben az ügyeletben lévő tanár kötelessége a tanulót az orvosi ügyeletre elkísértetni,
vagy szükség esetén kihívni orvost.

