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Kollégiumi házirend – 2018/2019. tanév
A kollégium házirendje intézményi belső jogi forrás és szabályozási rendszer. Az
érvényben levő Kollégiumi házirendünk törvényességi felülvizsgálatát és módosításait
tartalmazza:
• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet
• A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII.22.)
OM rendelet.

1. A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium adatai
Neve:
Székhelye:
Fenntartója:
Telephelye:

Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium
2943 Bábolna, Rákóczi u. 6.
Földművelésügyi Minisztérium
2943 Bábolna, Arany János u. 1.

2. Általános rendelkezések
• Jelenlegi létszám:
149 fő
• Kollégiumi közösségünket iskolánk diákjai alkotják.
• Kollégiumunk alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási
feltételeket azon tanulók számára, akik a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat.
• Kollégiumunkba a diákok az ország számos pontjáról, eltérő követelményrendszerű
oktatási intézményekből érkeznek.
• A kollégium otthon- és családpótló szerepet tölt be, az összehangolt együttélés segíti a
tanulók személyiségfejlődését, a felnőtté válást, a szakmai munkával töltendő életre
való felkészítést, valamint a hátrányok leküzdését.

3. A kollégiumi tagság feltétele, az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos
kollégiumi szabályok
•
•
•
•
•
•
•

A kollégiumi jogviszony a beköltözéssel és a házirend elfogadásával kezdődik.
A kollégiumunkba jelentkező tanuló írásban kérelmezheti kollégiumi elhelyezését. A
kollégiumba iskolánk minden diákja felvételt nyerhet, ha ezt írásban kérelmezi a tanév
végéig, és ha kérvényét a kollégiumi nevelőtestület pozitívan bírálja el.
A felvétel – a jogszabályban meghatározott kivétellel – egy tanévre szól.
Felsőbb évesek számára a felvételi kérelmet, a tanévkezdést megelőző időszakban,
június 15-ig, új tanulók esetében az iskolai beiratkozáskor kell benyújtani.
Helyi lakos gyermeke akkor vehető fel, ha a kollégium rendelkezik szabad
férőhelyekkel és a kollégiumi nevelőtestület támogatja a felvételét.
A jogszabályoknak megfelelően az iskolai tandíjra kötelezett tanulók kollégiumi
tandíjat kötelesek fizetni. Ennek mértékét a fenntartó rendelkezésének
figyelembevételével az intézmény vezetése évente állapítja meg.
A felvételt nyert tanulók kollégiumi hozzájárulási díjat fizetnek, melynek összege
1000 Ft, azaz ezer forint.
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3. A kollégiumi tagság feltétele, az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos
kollégiumi szabályok (folyt.)
Beköltözés a kollégiumba
• A beköltözés napján a diákokkal a csoportvezető tanár ismerteti a kollégium
házirendjét, a kollégista tűzvédelmi- és baleset megelőzési oktatáson vesz részt.
A diák aláírásával jelzi, hogy a házirendet megismerte, tudomásul vette és felel annak
betartásáért.
• A kollégiumi elhelyezés igénylésekor (pl.: iskolai beiratkozáskor) a szülő
nyilatkozatot tölt ki az étkezési díj támogatásának megállapításához, valamint a
szükséges kedvezményre jogosító igazolás(oka)t csatolja. Az étkezés térítési díjának
befizetése az intézmény vezetése által meghatározott módon történik.
• A kollégiumba beköltözött diák leltári felelősséget vállal az átvett tárgyakért,
eszközökért (pl.: szekrényekért, kulcsokért, ágyneműért).
• A kollégista beköltözéskor a szükséges orvosi igazolás(oka)t nevelőtanárának leadja.
• A beköltözéskor a szülőnek a kollégiumot tájékoztatnia kell a gyermek rendszeres
gyógyszerfogyasztásáról, krónikus betegségéről, egyéb egészségügyi, pszichés
problémájáról – a tanuló legfeljebb kettő heti gyógyszermennyiséget tarthat magánál.
• Műszaki, infokommunikációs eszközök behozatala lehetséges, de engedélyhez kötött,
használatuk a vonatkozó szabályok szerint történhet. A kollégium a behozott
eszközökért felelősséget nem vállal.
• A kollégista köteles a lakcímnyilvántartónál ideiglenes lakcímét bejelenteni,
meghosszabbíttatni, ehhez segítséget kérhet osztályfőnökétől.
• A kollégium férőhelyeit átadhatja az intézmény érdekeit szolgáló külső rendezvények,
versenyek idejére. Ebben az esetben csak a gyakorlatot végző, valamint
rendezvényeken, versenyeken közreműködő diákok részére tudunk férőhelyet
biztosítani.
• A kollégiumban nem kollégisták önkényes beköltözése, bentlakása vagy
benntartózkodása TILOS.
Kiköltözés a kollégiumból
• A kollégista kiköltözésekor leltár szerinti elszámolásra kerül sor a beköltözéskor átvett
eszközök esetében, amit a kollégiumi nevelőtanár ellenőriz.
• A tanév közbeni kiköltözést írásban kell kérelmezni (lemondó nyilatkozat).
• A tanévzáró ünnepséget követően minden kollégistának ki kell költöznie a
kollégiumból (amennyiben az intézmény vezetősége másképpen nem dönt), de a nyári
szakmai gyakorlat és egyéb nyári iskolai programok idején kap kollégiumi elhelyezést.
• Végzős kollégisták esetében a kiköltözéssel kapcsolatos leltár szerinti elszámolás a
ballagás előtti napon történik meg. A végzős diákok kiköltözése a ballagási ünnepség
napján történik meg (amennyiben az intézmény vezetősége másképpen nem dönt), de
a szakképesítő vizsga idejére kérelmezheti kollégiumi elhelyezését a tanuló.
4. Betartandó alapvető kollégiumi szabályok
• A kollégistának be kell tartania a házirendet.
• A kollégiumi közösséggel szemben elvárás, hogy a nyugodt tanulmányi munka,
valamint pihenőidőben a pihenés biztosított legyen mindenki számára.
• Kollégiumi rendezvényen – ha a tanuló a próbafolyamatban részt vett, mint pl.:
verseny, műsor szereplője – csak komoly betegség esetén, vagy nem várt családi
esemény miatt engedélyezhető a részvétel lemondása.
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4. Betartandó alapvető kollégiumi szabályok (folyt.)
• A diák otthonából vasárnap 16 órától 20 óráig érkezhet be a kollégiumba. Reggeli
visszaérkezéskor 6 órától jöhet be a kollégiumba. A kollégista – kiskorú kollégista
esetében szülő – jelezni köteles a megszokottól eltérő visszaérkezés időpontját, vagy
távolmaradását a kollégium valamelyik telefonszámán: 06-20-315-8492, ill. 06-34222-676.
• A kollégium elhagyása a szabad kimenőn kívül, mindenkor engedélyhez kötött.
• A kollégium elhagyása minden esetben szóbeli és írásbeli jelzéshez kötött.
• A kollégista nem hagyhatja el Bábolna város területét, csak szülői, vagy egyéb
kérelem engedélyezése esetén.
• A rendszeres és a rendszerestől eltérő kimaradást a szülő írásban köteles jelezni, vagy
(nem várt családi események esetében) telefonon köteles bejelenteni. Hétköznapi
elutazást – szülői kérés alapján – indokolt esetben csoportvezető tanár engedélyezhet,
de a tanuló köteles értesíteni az osztályfőnökét. Csoportvezető tanár hiányában a
kollégiumvezető dönt az elutazás indokoltságáról és engedélyezheti. A
kollégiumvezető távollétében az iskola igazgatója dönt.
• Az iskolai idő alatti lyukasórákat a kollégista köteles az iskolában tölteni. Iskolai
rosszullét esetén a tanulónak az iskolában kell kérni a sürgősségi ellátását.
• A fiú épületrészbe lányoknak, valamint lány épületrészbe fiúknak belépése nem
engedélyezett, ill. indokolt esetben lehetséges (pl.: kollégiumi program), és mindenkor
nevelőtanári engedélyhez kötött.
• A fiúk és lányok együtt alvását a kollégiumi házirend szigorúan bünteti.
• Politikai, szélsőséges irányzatok tárgyainak, jelképeinek, viseleteinek, szellemi
termékeinek megjelenítése, terjesztése a kollégiumban TILOS!
• Szeszesitalt, dohányterméket, drognak minősülő és egyéb tudatmódosító szereket a
kollégium területén (épületek, udvar, kollégiumi körlet) fogyasztani, vagy a
kollégiumba behozni, ott továbbadni TILOS!
• Dohányozni az iskola területén, az iskola telephelyein, iskolaidőben és kollégiumi
időben TILOS! A 18 év feletti tanulók számára dohányzásra kijelölt helyet biztosítunk
az iskola területén kívül.
• A nevelőtanárnak és a portaszolgálatot teljesítőnek – alkoholos befolyásoltság gyanúja
esetén – joga van a diákot kötelezni az alkoholszonda megfújására. Ennek
megtagadása esetén a diák elismeri az alkoholfogyasztás tényét.
• A kollégiumban pénzben kártyázni és más szerencsejátékot játszani TILOS!
Társadalmi tulajdon védelme
• A hálószobákat és berendezéseit a tanulók a tanév kezdetekor (erkölcsi és anyagi
felelősség terhe mellett) a nevelőtanártól használatra átveszik és rendeltetésszerűen
használják.
• A kollégista teljes anyagi felelősséggel tartozik az elszámolási kötelezettségekkel
átvett szobaleltári tárgyakért, valamint berendezési tárgyakért.
• A fürdő, mosdó, WC, teakonyha és közösségi helyiségek használatánál is ügyelni kell
a felszerelések védelmére, a kulturált magatartásra, tisztaságra, a rendeltetés szerinti
használatra. A közös helyiségek használata után (pl.: teakonyha, csoportszoba,
tantermek) a kollégista köteles maga után rendet és tisztaságot hagyni!
• A Köznevelési törvény értelmében a tanulók anyagilag felelnek a kollégium
berendezéseiben, eszközeiben okozott kárért. Az okozott kárt a kollégista köteles
megtéríteni, és a károkozásért felelősségre vonható.
• Az anyagi kártérítés mértékét az határozza meg, hogy a kár gondatlanságból, vagy
szándékosan következett-e be. A kártérítés módja, hogy a kollégium által kijavíttatott,
vagy pótolt kártétel költségét ki kell fizetni a vonatkozó törvény által előírt mértékben.
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Hétvégi bennmaradás
• Amennyiben a tanulónak nincs iskolai hivatalos elfoglaltsága hétvégén, a pénteki
tanítás után hazautazik. Rendkívüli esetekben (pl.: szélsőséges időjárási viszonyok),
szülői kérésre engedélyezzük a hétvégi bennmaradást.
• Csak az a diák maradhat hétvégén a kollégiumban saját igénye alapján, aki ezt szerda
estig írásban – kiskorú esetén szülő – kérelmezi, és akinek a benntartózkodását a
nevelőtanár jelzése alapján a kollégiumvezető engedélyezte.
• Hétvégén a kollégiumban csak portaszolgálat működik. Az Arany J. u. 1. szám alatti
épület kollégistáinak a hétvégi bennmaradást a Rákóczi u. 6. sz. alatti épületben tudjuk
biztosítani.

5. A tanuló joga, hogy
•
•
•
•

•
•

kollégiumi ellátásban részesüljön (szállás, foglalkozások stb.),
válasszon a választható foglalkozások közül,
igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, a kollégium helyiségeit
(pl.: számítástechnika terem, tornaterem, társalgó, teakonyha, étkező, sporteszközöket
stb.),
részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja
legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, – ha
törvény másképp nem rendelkezik – a kollégiumon kívüli társadalmi szervezeteknek,
Délutáni egyéb iskolán kívüli elfoglaltságot, (mint pl.: sport, művészeti, valamit
vallási, nemzetiségi, etnikai jogok gyakorlásának lehetősége) szülő írásos
engedélye alapján, a tanulmányi munka végzésének, eredményességének
korlátozása nélkül és társai munkájának, személyiség jogainak megsértése nélkül
történhet.
Az engedélyezett elfoglaltságokról visszaérkezésének időpontját annak kezdete
előtt a diák az ügyeletes nevelőtanárnak jelzi.
Visszaérkezve jelzi a nevelőtanárnak és bekapcsolódik a napirendbe, esetlegesen a
nevelőtanár döntése alapján részt vesz a pótszilenciumon.
a kollégistának joga van a levelezéshez, továbbá ahhoz, hogy a kollégiumban való
lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák (feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti
másoknak ezt a jogát),
nagykorú tanuló esetén a jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése – az
iskolaszékbe történő delegálás kivételével – a tanulót, a diákönkormányzatot, a
tanulók képviselőjét illeti meg, illetve terheli.
Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik, és a szülővel közös
háztartásban él, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével,
a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban és a fizetési
kötelezettséggel járó iskolai, kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell.

Kollégiumban a lakhatáshoz való jog
• A lakhatáshoz való jog garantálja a kollégistának az emberi méltósághoz való életmód
megvalósulását, a regenerálódás, szabadidő eltöltésének helyét.
• A lakószobák nappali és éjszakai tartózkodásra kialakított helyiségek, ezeken kívül a
tanulók részére kialakított helyiségek: társalgó (aula), tanterem, klubszoba,
számítógépterem, teakonyha.
• A kollégium épületeinek egy részében megfigyelő kamerarendszer működik, amely
elsősorban a tanulók és az épület értékeinek megőrzésének célját szolgálja.
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Gépkocsihasználat
•
•
•

Saját gépjárművet joga van használni, de a használat szülői nyilatkozathoz kötött
felnőttkorú kollégista esetén is (írásbeli nyilatkozat szükséges, melyben a gépjármű
használata esetén gyermeke testi épségéért a szülő vállalja a teljes felelősséget).
Írásbeli nyilatkozat esetében is a kollégista csak a kollégiumba érkezéshez, vagy
hazautazáshoz, városon belüli közlekedéshez használhatja gépjárművét, diáktársait
nem szállíthatja. A kollégium a gépjárműben okozott károkért felelősséget nem vállal.
Idegen gépjárműbe a tanulónak beszállni TILOS.

6. A tanuló kötelessége, hogy
•

betartsa a kollégium szabályzatainak előírásait, az egyes épületeket érintő speciális
szabályokat,
• betartsa a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei és a kollégiumhoz tartozó
területek használati rendjét,
• részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon,
• nevelőtanári irányítás mellett részt vegyen a kollégiumi foglalkozások, rendezvények
előkészítésében, megvalósításában,
• eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének – rendszeres tanulással és fegyelmezett
magatartással, képességeinek megfelelően,
• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket,
• a nap egészében haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha a saját magát, társait, alkalmazottakat, vagy másokat veszélyeztető
állapotot, tevékenységet, információt észlel, vagy ha balesetet észlelt, ill. ő maga
megsérült (amennyiben állapota azt lehetővé teszi),
• megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás
során használt eszközöket, saját és társa vagyontárgyait,
• az észlelt meghibásodásokat jelentse,
• a kollégium vezetője, tanárai, alkalmazottai, ill. tanulótársai emberi méltóságát és
jogait tiszteletben tartsa,
• a kollégium minden dolgozóját, és diákját a napszaknak megfelelően köszöntse,
• megjelenésével, munkájával, tanulásával, fegyelmezettségével, kulturális- és
sporttevékenységével egyaránt a kollégium jó hírnevét öregbítse; az erről
megfeledkezőket figyelmeztesse, a közösségi életbe nehezen beilleszkedőket, a
gyengébb képességűeket segítse és támogassa.

7. Kollégiumi rend
Lakószobák használati rendje
• A kollégiumban állatok tartása szigorúan nem engedélyezett.
• Ételt a szobákban tárolni tilos!
• A szobák lakói a szobák állapotáért együttesen felelnek, (szobák ajtaját be kell zárni
abban az esetben, ha a szobában senki sem tartózkodik.)
• A diákok kötelesek lakószobájukat, szekrényüket folyamatosan tisztán tartani. Az
ügyeletes tanár minden nap értékeli a szobarendet (szempontok: FÜGGELÉKEK 2.
melléklet), a tapasztalt problémákat nevelőtanári jelzés alapján mielőbb javítani kell
– legkésőbb az adott nap végéig.
7

• A takarítás elmulasztása esetén a diákok szabadidejükben is kötelezhetők elvégezni az
elmulasztott feladatokat, erről a nevelőtanár rendelkezik.
• A kollégista köteles a kollégiumba bevitt tárgyainak, értékeinek biztonságos
őrzéséről gondoskodni, ehhez segítséget kérhet a nevelőtanároktól.
• A szobákban a tanulók csak olyan eszközöket tarthatnak és tevékenységeket
folytathatnak, mellyel nem veszélyeztetik társaik testi épségét, pihenését, valamint az
intézmény vagyonát nem veszélyeztetik.
• Saját ágynemű használata engedélyezett. A kollégiumban saját ágynemű használata
esetén, a tanulónak magának kell gondoskodnia a rendszeres mosásról.
• Saját ágynemű huzat használata kötelező, váltását kettő hetente minden tanuló köteles
elvégezni.
• A tanuló gyakorlati munkához szükséges eszközeit a folyosókon kihelyezett zárható
szekrényekben köteles tárolni. A folyosókon elhelyezett szekrényeken kívül a lovasfelszereléseket tárolni szigorúan nem szabad. A szobákba gyakorlaton használt
lábbeliben nem szabad bemenni, ill. a lábbelit bevinni.
• A közösségi helyiségekben elhelyezett tárgyakat a szobába vinni, bútorokat a
szobákból kivinni tilos, szobák bútorzatát átrendezni TILOS!
• A lakószobákban az elektromos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó
érintésvédelmi, közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően szabad
használni. A szoba elhagyása előtt az elektromos eszközöket áramtalanítani kell (pl.:
telefontöltő, laptop töltő, hajvasaló).
• Elektromos konyhai eszközöket a szobákban használni TILOS.
• Amennyiben a kollégiumba behozott elektromos használati eszköz nem biztonságos,
az eszközt a használatból azonnal ki kell vonni és a kollégiumból a legközelebbi
hazautazásnál hazaszállítani köteles a tanuló!
• A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba
falának és berendezéseinek állagában. Poszterek és egyéb dekorációk ötletszerű
felragasztása, rajzolása nem engedélyezett. Ragasztó, illetve ragasztószalag használata
TILOS, erre a célra gyurmaragasztó használata ajánlott.
• Ha a szoba állapota nem felel meg az egészségügyi előírásoknak, vagy a szobában
olyan tárgyak találhatók, amik nem felelnek meg a tűzvédelmi és balesetvédelmi
előírásoknak, a szoba lakóit fel kell szólítani a szoba eredeti állapotának
helyreállítására. Ha ez egy napon belül nem történik meg, a kollégium alkalmazottja
elháríthatja a nem kívánatos helyzetet és a szoba lakói ellen fegyelmi eljárás indítható.
• A szobákban a padozatot óvni kell, szobapapucs használata kötelező. A padlóra került
szennyeződést haladéktalanul el kell távolítani, ha ez nem sikerül, akkor a
takarítószemélyzet segítségét kell kérni.
• A tanulók kötelesek a szobájukat rendben és tisztán tartani.
• A szekrényeket rendeltetésszerűen kell használni (csak ruhanemű tárolására).
• Egy hétre legfeljebb egy bőröndnyi ruhát szabad magával hoznia a diáknak.
• A lakószobába pedagógiai céllal (fenti szabályok betartásának ellenőrzése céljából)
a kollégium nevelőtestület tagja bármely időpontban jogosult belépni.
• A nevelőtanár ellenőrzési céllal a kollégista személyes tárgyait a tanuló jelenlétében
megtekintheti (szekrények, fiókok tartalma), ezt a tanuló nem tagadhatja meg.
Szobakulcsok használata
•
•
•

Szobakulcsot az épületből kivinni TILOS!
Szobakulcs felvétele az arra kijelölt helyen történik.
Más szoba, vagy kollégiumi helyiség kulcsát használni engedély nélkül TILOS!
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Teakonyha és étkező helyiség használati szabályai
•
•
•

Mindenki köteles elmosogatni maga után, a mosogatót, a tűzhelyet és az asztalt
használat után letakarítani.
Mindennemű rendellenességet, problémát, veszélyhelyzetet azonnal jelezni kell!
A konyhai, étkezői rendfelelőst a nevelőtanár jelöli ki.

Hűtőszekrények használati szabályai
•
•
•
•
•

A kollégista használhatja a kollégium hűtőszekrényeit, ill. engedélyezés után saját
hűtőszekrényt is működtethet a kollégiumban, korlátozott számban.
A kollégista az általa használt hűtőszekrényekben köteles rendet és tisztaságot tartani.
A kollégista hűtött ételeit nevével ellátott csomagban (doboz) tárolja.
A kollégista köteles gondoskodni arról, hogy a hűtőszekrényekben romlott, vagy lejárt
szavatosságú ételt ne tároljon.
A kollégista hazautazás és kiköltözés előtt az általa használt hűtőszekrényből köteles
élelmiszerét kiüríteni.

Élelmiszer tároló szekrények használati szabályai
•
•
•
•
•

A kollégista hűtést nem igénylő élelmiszereit az arra kijelölt tároló szekrényekben
tarthatja – a lakószobában élelmiszert nem tárolhat.
A kollégista az általa használt élelmiszer tároló szekrényekben köteles rendet és
tisztaságot tartani.
A kollégista nem hűtött ételeit nevével ellátott csomagban (doboz) tárolja.
A kollégista köteles gondoskodni arról, hogy a tároló szekrényekben romlott, vagy
lejárt szavatosságú ételt ne tároljon.
A kollégista hazautazás és kiköltözés előtt az általa használt élelmiszer tároló
szekrényből köteles romlandó élelmiszerét kiüríteni.

Vizesblokkok használati rendje
•
•
•
•
•
•

A vizesblokkok helyiségeit, eszközeit is rendeltetésszerűen kell használni.
A mosdóban, fürdőben, WC-ben papucs használata kötelező!
A mosdókagylókat használat után ki kell mosni, ruhákat, edényeket és egyéb
eszközöket azokban tárolni TILOS.
Hajat mosni csak a fürdőhelyiségben szabad, mosogatni csak a teakonyhában szabad.
A WC-k rendeltetésszerű használatára ügyelni kell, az alapvető higiéniai normákat
betartani kötelező!
Az Arany János utcai épületben a zuhanyzók rendfelelősét a nevelőtanárok jelölik ki.

Tantermek használati rendje
•
•
•
•

A tanulótermeket nevelőtanári engedéllyel lehet használni. Alapvető funkciója, hogy a
tanulók felkészülésének helyet ad.
A tanulószobai foglalkozások ideje alatt egyéni tanulás folyik. Mindenki köteles
csendben, fegyelmezetten tanulni.
Közös tanulás, korrepetálás hangos tanulás nevelőtanári engedélyhez kötött.
Tanulószobai órák megkezdésére minden diáknak megfelelő időben kell érkezni, a
megfelelő felszereléssel.
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Számítógépterem használati rendje
•
•
•
•
•
•

A számítógépteremben (továbbiakban: gépterem) az arra jogosultakon kívül más nem
tartózkodhat.
A gépteremet 18.00 órától 21.00 óráig lehet használni, s ezt jelezni kell a
nevelőtanárnak. A gépterem számítógépeit használat végén ki kell kapcsolni.
A gépterembe ételt, italt bevinni és ott fogyasztani szigorúan TILOS!
A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. A használat során illegális,
tiltott tartalmak letöltése, felhasználása szigorúan TILOS!
A berendezések belsejébe nyúlni szigorúan TILOS! Bármilyen nem a géphasználattal
összefüggő beavatkozást csak a rendszergazda végezhet.
Az elektromos hálózatba más, nem a géprendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához
tartozó berendezéseket csatlakoztatni TILOS!

Folyosók, aula, csoportszoba használati rendje
•
•

A tanulók kötelesek a folyosókat, aulát, csoportszobákat rendben és tisztán tartani.
A rendfelelőst a nevelőtanár jelöli ki heti szinten.

8. Egészségvédelem
• A beteg kollégistának jelentkeznie kell panaszaival a nevelőtanárnál.
• A kollégistának kötelessége jelezni, amennyiben bármilyen problémája esetén
gyógyszert vett be.
• Ha olyan időpontban jelentkezik a tanuló panaszaival a tanári szobában, mikor az
orvos nem rendel, mérlegelésre kerül, hogy mentőt hív a nevelőtanár, vagy orvosi
ellátásra hazaengedi a diákot, a szülővel történt egyeztetés után. Szükség esetén a
diákot betegszobában elkülönítik a nevelőtanárok. A tanuló a betegszobába való
átköltözést - tekintettel a közösség védelmére – nem tagadhatja meg!
• A kollégiumban ápolásra szoruló, fertőző, lázas és fekvőbeteg tanuló nem maradhat.
Ebben az esetben a szülőnek kell gondoskodnia a kollégista hazautaztatásáról.
• A kollégistának rendelkeznie kell egy ún. SOS csomaggal, aminek tartalmaznia kell a
következőket:
o hivatalos iratok másolata (személyi ig., lakcímkártya, TAJ-kártya),
o 1 váltás fehérnemű, papucs, törölköző,
o alapvető tisztálkodási szerek,
o 1 váltás ruhanemű (nadrág, póló stb.),
o javasolt: alapvető gyógyszerek (pl.: fájdalomcsillapító, hányás-, hasmenés
csillapító, fertőtlenítő, jégzselé, fásli, kötszerek)
o rendszeresen szedett gyógyszerek és azok listája (ha van ilyen),
Teendők baleset esetén
•
•
•

A szülőt, gondviselőt telefonon értesíti a kollégium.
A kollégium megteszi a szükséges lépéseket a kollégista baleseti ellátásával
kapcsolatban (pl.: mentőszolgálat kihívása, konzultáció orvosi ügyelettel).
Kórházi ellátás esetén a szülő köteles a legrövidebb időn belül átvenni gyermeke
felügyeletét, ill. gondoskodni hazaszállításáról.
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9. A kollégium általános napirendje
Minden hétköznapon
06.00 – 07.45 Ébresztő, tisztálkodás, reggeli, szobarend, szobák zárása
Hétfőtől-csütörtökig
07.00 – 16.00 Iskolai gyakorlati órák
07.10 – 14.30 Iskolai elméleti órák
11.30 – 13.30 Ebédidő
14.30 – 16.50 Szabad kimenő
16.00 – 16.45 Kötelezően választható foglalkozások, felzárkóztatás, tehetséggondozás
17.00 – 17.50 Tanulószoba (Szilencium)
18.00 – 18.50 Tanulószoba (Szilencium)
19.00 – 19.50 Tanulószoba (Szilencium), Kikérdezés, Kötelezően választható fogl.,
Csoportfoglalkozás, Kimenő udvarra
20:00 óra
Létszámellenőrzés
20.00 – 21.00 Kötelezően választott fogl., Csoportfogl., Vacsoraidő, Tisztálkodás
21.30 – ig
kötelezően le kell zuhanyozni.
21.30-tól
Lámpaoltás és a kijelölt felelősöknek takarítás (konyha, fürdő, aula)
22:00-tól
Takarodó
9. A kollégium általános napirendje (folyt.)
Pénteki napon
07.00 – 11.30 Iskolai gyakorlati órák
07.10 – 12.45 Iskolai elméleti órák
Elméleti és gyakorlati órákat követően hazautazás, a kollégiumban a hétvégi
ügyeletes diákok maradnak.
Megjegyzések
•
•
•
•
•

21.00 óra után a kollégista a saját szobájában tartózkodjon, készülve a takarodóra.
Azok a tanulók, akik pótszilenciumon vesznek részt, lámpaoltás után a nevelőtanár
által kijelölt tanteremben 23.00 óráig tanulhatnak.
Kollégiumi foglalkozások alóli felmentés csak betegség, kollégiumon kívüli
engedélyezett elfoglaltságok esetén megengedett.
Amennyiben valamelyik tanulócsoport tagjai az iskolában gyakorlati oktatáson
vesznek részt, azon a napon 18.00 óráig kapnak szabad kimenőt.
Az általános napirendtől eltérően napirendi kedvezményben részesülhetnek kollégisták
(3. melléklet).

10. A tanulás rendjének szabályai
A tanulószobán, foglalkozásokon való részvétel alól, a diákok tanulmányi eredményétől
függően és jó magaviselet esetén nevelőtanára felmentést adhat, az alábbiak szerint:
•
•

azok a kollégisták, akinek 4,5 vagy afelett van az átlaga, szabadon gazdálkodhatnak a
szabadidejükkel és a tanulási idővel a kollégiumba történt kötelező beérkezést
követően,
szobában tanulók lehetnek azok a tanulók, akiknek a tanulmányi átlaga az értékelési
időszakban 3,75 felett és 4,5 között van (egyik tantárgyból sincs 3,0 átlag alatti érték),
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

kötelező tanulószobások azok a tanulók, akiknek tanulmányi átlaga az értékelési
időszakban 3,75, vagy az alatt van – az értékelési időszak tartama 1 hónap,
hétfőtől csütörtökig 17.00-től 19.00-ig (gyakorlatos napon 18.00-tól 20.00-ig) a
kollégiumban lakó diákok részére kötelező szilenciumot tartunk – a szilencium,
fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás stb. még a szülő engedélye mellett is csak
rendkívüli esetben adható felmentés,
a 3,00-as tanulmányi átlag alatti tanulók kötelesek heti egy alkalommal felzárkóztató
foglalkozáson részt venni.
azon kollégisták számára, akik a szilencium idején nem tartózkodnak a kollégiumban
(iskola/szülő által igazolt), pótszilenciumot szervezünk, ezen időpont
megszervezéséhez egyeztetés szükséges a nevelőtanárral,
a tanulószobai és egyéb foglalkozáson való részvételt a csoportvezető nevelőtanárok
ellenőrzik,
a házi feladat elkészítését, valamint a következő napi tanórákra való felkészülést a
nevelőtanárok ellenőrzik, és a tanulószobai felkészülést felügyelik,
a tanulószobai, valamint a felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulók kijelölését
a nevelőtanárok végzik,
a 9. évfolyamba érkező tanulók az első félévben kötelező tanulószobai kategóriába
tartoznak.
a tanulmányi átlag romlásával szobában tanulók kedvezménye visszavonható, ezt a
csoportvezető nevelőtanár dönti el,
a tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni felzárkóztató, tehetségkibontakoztató speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos
foglalkozáson, további heti egy órában a közösségi fejlesztést megvalósító csoportos
foglalkozáson, a kollégium által biztosított lehetőségek közül pedig heti egy
alkalommal kötelezően választott foglalkozáson.

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások1
• Felzárkóztató foglalkozások – Tehetséggondozó foglalkozások: felkészülés az iskolai
tanórákra, felzárkóztatás tanári irányítással. Tanulási segítségnyújtás, felzárkóztatás a
szükséges tárgyakból. Tehetséges diákok tudásának fejlesztése.
• Csoportfoglalkozás: Közösségi és csoportügyek, tematikus foglalkozások, intézményi
aktuális információk megbeszélése, aktuális rendezvények előkészítése.
• Kötelezően választható szabadidős foglalkozások – szakköri foglalkozások
nevelőtanári szervezésben.
Tanulószobák alatt tilos:
•
•
•
•

a kollégista társakat zavaró viselkedés,
mobiltelefon használata
étkezés, cukrozott üdítő fogyasztása,
zenehallgatás.

11. Ünnepek, rendezvények
• Ünnepi rendezvényeink az iskolával közös megrendezésben történnek. Ezek
lebonyolítása, előkészülete, szervezése, a műsor összeállítása és bemutatása, vagy
vetélkedők, versenyek anyagának összeállítása és megvalósítása az éves ütemterv
1

A tanuló az Nkt. 28.§ (1) a) pontjában meghatározott foglalkozások látogatása alól a kollégium házirendjében foglaltak
szerint részben vagy egészben felmentést kaphat, kivéve a tematikus csoportfoglalkozások alól.
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szerint tervezetten egy-egy csoport és csoportvezető tanár, vagy a diákönkormányzat
irányításával történik.
A rendezvények magatartási szabályai
•
•
•

A rendezvényeken a részvétel kötelező, ilyen alkalmakkor egyéni kimenőt, illetve más
egyéni foglalkozást csak indokolt esetben engedélyezünk.
Az alkalomhoz illő öltözködés kötelező.
A kollégiumban és kollégiumon kívül szervezett rendezvényeken való részvétel során
elvárjuk tanulóinktól, hogy betartsák az általános viselkedési normákat. A
rendezvényeken időben jelenjenek meg, késéssel ne zavarják meg azt.

12. Öltözködési normák, egészségügyi-higiéniai követelmények
•
•
•
•
•
•
•
•

A kollégista mindenkor tisztán, ízlésesen, az időjárásnak megfelelően öltözzön (pl.:
esős időben esőkabát viselése), vigyázva egészségükre.
A kollégista az arra a hétre elegendő ruhát hozzon magával. .
A kollégiumban nem megengedett a kivágott, túlzottan rövid alsó és felső ruházat
viselése (pl.: haspóló, extra rövid short nadrág).
Kollégiumi tartózkodás alatt kényelmes ruha viselése szükséges (pl.: szabadidőruha).
Utcai cipőt papucsra kell cserélni a kollégiumi tartózkodás ideje alatt.
Éjszaka pizsama, vagy hálóing használata kötelező.
A zuhanyzás előtt és után a folyosókon fürdőköntös használata kötelező!
A kollégista kötelessége, hogy mindenkor eleget tegyen az alapvető higiéniai
követelményeknek (pl.: minden nap tisztálkodjon, gyakorlat után közvetlenül
tisztálkodjon).

13. Tanulók nyilvántartása:
• A tanulók személyes adatait a kollégista által (kiskorú esetén szülő) kitöltött
kollégiumi adatlapon kell megadni.
• A tanulók adatait a kollégium a jogszabályoknak megfelelően kezeli.
• A kollégium a beköltözéskor rögzíti az adatokat a kollégiumi törzskönyvben, valamint
a kollégiumi naplóban.
• A nyilvántartott adatok törlését, helyesbítését a tanuló, vagy a szülő a
nevelőtanároknál kérheti. Személyes adatváltozás esetén a szülő, gondviselő köteles
jelezni a változást a kollégium felé.

14. Vendégek fogadása a kollégiumban
•

•
•

A kollégiumban csak a nevelőtanárok – hétvégén a portaszolgálatnál való
bejelentkezést követően - engedélyével fogadható vendég. A vendégfogadás helye a
közösségi helyiségekben (aula, társalgó) lehet. Vendégnek minősül minden olyan
személy, aki nem rendelkezik kollégiumi jogviszonnyal.
Szülőknek és hozzátartozóknak szobába bemenni, tartózkodni csak előzetes
nevelőtanári egyeztetéssel lehetséges.
A vendégek is kötelesek a kollégiumi házirendet betartani. A látogatók a kollégium
területén egyedül nem járhatnak, értük a vendéglátójuk teljes felelősséggel tartozik.
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•

Ha a tanuló vagy a vendége a kulturált viselkedési normákat, vagy a házirendet
megszegi, a nevelőtanár megszakíthatja a látogatást és kitilthatja a vendéget a
kollégiumból.

15. Infokommunikációs eszközök használati rendje
• Laptopot, tablet-et, iPad-et, mobiltelefont, egyéb infokommunikációs eszközt
mindenki saját felelősségre hozhat a kollégiumba.
• A kollégium a behozott tárgyakért anyagi és egyéb felelősséget nem vállal.
• A tanulószoba és egyéb kollégiumi foglalkozás ideje alatt a mobiltelefon és hasonló
eszközök használata nem megengedett.
• A kollégista mobiltelefonját NEM használhatja:
o 22.00-6.00 között (a szobatársak nyugalma érdekében)
o valamint kötelező foglalkozások, rendezvények ideje alatt.

16. Hiányzások igazolása
• A hiányzás igazolható, ha:
• a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,
• a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,
• a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni és ezt megfelelően igazolta.

17. A kártérítési felelősség
• A kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkező tanuló az általa okozott kárért teljes
mértékben felel.
• Ha a kollégiumnak a tanuló kárt okozott, a csoportvezető nevelőtanár köteles a
károkozás körülményeit megvizsgálni.
• Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a kollégium tagja okozta, a vizsgálatról a
tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét, gondviselőjét az iskolavezetésnek
haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani
– a köznevelési törvény 58. § és 59. § alapján– az okozott kár megtérítésére. Ha
felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét,
vagy mértékét nem ismeri el, a kollégium vezetője a tanuló, illetőleg a szülő ellen jogi
lépéseket tehet.

18. A tanuló munkájának elismerése
Jutalmazás
• A kollégium lakóinak jutalom – a kötelességek szinten felüli teljesítése, a közösségre
gyakorolt pozitív hatása és tartóssága alapján – adható.
• Figyelembe vesszük a magatartási és a közösségi munkában kiemelkedő
teljesítményeket.
• A szempontok a FÜGGELÉKEK 2. sz. mellékletében találhatók.
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Jutalmat adhat:
•
•
•

nevelőtestület
kollégiumvezető
nevelőtanár

Jutalom lehet:
•
•

szóbeli és írásbeli dicséret
oklevél, ajándéktárgy

Dicséretek csoportosítása:
•
•

Nevelőtanári dicséret – Szóbeli és írásbeli dicséret adható a tanév során annak, aki a
csoport közösségéért sokat tesz, vagy a kollégium munkájába aktívan bekapcsolódik.
Kollégiumvezetői dicséret – Szóbeli és írásbeli dicséret adható azoknak a tanulóknak,
akik kiemelkedő szorgalmúak, eredményes közösségi munkát végeznek, versenyeken,
vetélkedőkön jó eredményt érnek el.

19. Fegyelmi vétségek
• Fegyelmi vétségnek minősül a kollégium házirendjében megállapított viselkedési
normák, kötelességek megszegése.
• Azt a tanulót, aki a tanulóviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget,
rontja a kollégium jó hírnevét, illetve a kollégium házirendet megsérti,
figyelmeztetésben, intésben, fegyelmező, ill. fegyelmi büntetésben kell részesíteni.
• Súlyos fegyelmi vétség esetén fegyelmi eljárás indítható.
Súlyos fegyelmi vétségek
A kollégium rendjének és nyugalmának megzavarása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

politikailag szélsőséges, közösségellenes, agresszív, társait megalázó magatartás,
a felnőttekkel szembeni tiszteletlen, sértő viselkedés,
a társadalmi és közösségi normák súlyos és ismétlődő megsértése,
a lopás kísérlete, ill. lopás,
mások rágalmazása,
a tanuló saját (önbántalmazás – pl. éles, hegyes, vágó tárgy segítségével önszántából
vágásokat, karcolásokat ejt a saját testén, akár mély, vérző sebeket) vagy társai testi
épségének veszélyeztetése, testi sértés,
alkohol, drog, dohánytermék, egyéb tudatmódosító szerek2 behozatala, továbbadása,
illetve fogyasztása (szobákban, kollégiumi körletben)
ablakon át való közlekedés,
nagy kárt okozó, szándékos rongálás3,
a kollégiumban és a kollégiumon kívüli intézményi szervezésű rendezvényeken
tanúsított, mások jó ízlését zavaró viselkedés,
szilencium rendjének sorozatos megzavarása,

2

A nevelőtanár felszólítása alapján a kollégistának kötelező átadnia a behozott alkoholt, drogot, dohányterméket, egyéb
tudatmódosító szert, amit a nevelőtanár a szülő kérésére a szülőnek adhat vissza.
3
Anyagi károkozás (2011. évi CXC. tv. 59.§; 11/1994. (VI. 8.) MKM r.33. §)
Anyagi károkozásnak minősül, az intézmény bármely létesítményében, berendezésében elkövetett szándékos vagy gondatlan
rongálás, amely miatt a tanuló anyagi, ill. fegyelmi felelősségre vonható. A Ptk. szabályai szerint kell eljárni.
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•
•
•

engedély nélküli hazautazás, Bábolna város területének engedély nélküli elhagyása,
pirotechnikai eszközök tartása, terjesztése, felhasználása,
idegen gépjárműbe való beszállás, idegen gépjármű használata

20. Fegyelmező intézkedések
• A kollégista tanulót helytelen magatartása, vagy a kollégium házirendjének megsértése
esetén legalább figyelmeztetésben kell részesíteni.
• A kollégiumba érkező kilencedik évfolyamos tanulók az első hónapban elsősorban
szóbeli figyelmeztetésben részesülnek, elősegítve a kollégiumi házirendhez való
alkalmazkodásukat. Súlyos esetben a szóbeli figyelmeztetés elhagyható.
Figyelmeztetés formái:
•
•
•
•

Egy szóbeli figyelmeztetés
Majd egy írásbeli figyelmeztetés
Egy kollégiumvezetői intés – intésben részesül az a kollégiumi tanuló, aki a
rendszabályokat súlyosan vagy ismételten megsérti.
Fegyelmi eljárás megindítása

Fegyelmezéssel élhet:
• Nevelőtanár – figyelmeztetés, intés, megrovás
• Kollégiumvezető – figyelmeztetés, intés, megrovás
• A szóbeli figyelmeztető kivételével, a többi esetben levélben kell értesíteni a szülőket
az elkövetett vétségről és a fegyelmezés formájáról. Az esetről az osztályfőnököt is
tájékoztatni kell.
21. Fegyelmi büntetés
Fegyelmi eljárás
• Kollégiumi fegyelmi eljárás kell indítani akkor, ha a feltárt fegyelmi vétség súlya
meghaladja a fegyelmező intézkedés kereteit, vagy feltételezett veszélyessége nevelési
szempontból indokolja a fegyelmi eljárás megindítást.
• A fegyelmi eljárás indítását a kollégium bármely pedagógusa kezdeményezheti a
kollégistával szemben.
• A fegyelmi eljárás rendjét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53. § - 61. §
szabályozza – a FÜGGELÉKEK 1. sz. melléklete tartalmazza részletes ismertetését.
Fegyelmi büntetés lehet:4
a) megrovás
b) szigorú megrovás
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása
d) áthelyezés másik tanulócsoportba, vagy iskolába (felfüggeszthető 6-12 hónapig)
e) eltiltás az adott kollégiumban a tanév folytatásától
f) kizárás az kollégiumból

4

Köznevelési törvény 58. §
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Felfüggesztés
• A fegyelmi büntetések végrehajtása felfüggeszthető. A felfüggesztés hat, ill. tizenkettő
hónapig terjedhet. Ha a tanuló a felfüggesztés tartama alatt újabb fegyelmi
büntetésben részesül, a felfüggesztett büntetést is végre kell hajtani.

22. Tűz- és balesetvédelem
• Minden tanév elején a tanulókkal ismertetésre kerülnek az általános tűz- és
balesetvédelmi ismeretek.
• Tűzveszélyes, tüzet, okozó anyagot vagy mások testi épségét veszélyeztető, sérülést,
okozó tárgyakat a kollégiumba behozni TILOS!
• A kollégiumban a közlekedési utakat és a vészkijáratokat eltorlaszolni, a szobákat
bezárni, amikor a szobában tartózkodnak (pl.: éjszaka) TILOS!
Feladatok tűz esetén
•
•
•
•

Meggyőződni a tűz színhelyéről, a tűz terjedelméről.
Tűzjelzést, riasztást leadni.
Felmérni mi ég, mit veszélyeztet a tűz, emberi élet van-e veszélyben.
Értesíteni a tűzoltóságot, abban az esetben is értesíteni kell a tűzoltóságot, ha sikerült
eloltani a tüzet.

Feladatok tűz- és bombariadó esetén
A tűz jelzése
• A tűzriasztás szaggatott csengetés, vagy többszöri: „TŰZ VAN” felkiáltás. A riasztást
az óra kezdetét és végét jelző csengőrendszerrel, ill. tűzjelző rendszer segítségével
végezzük, vagy a tüzet észlelő jelzi.
Feladatok tűz- és bombariadó esetén (folyt.)
Kivonulási terv
• A portán a mindenkori beosztott portás, vagy a nevelőtanár köteles a tűzjelzést,
riasztást leadni, a tűzoltókat értesíteni, és elvégezni az épület kiürítését.
• A kollégiumból a tanulók a nevelőtanárok, portások vezetésével vonulnak ki az utcára.
A nevelőtanár köteles a kollégiumi naplót magával vinni és a füves területen
létszámellenőrzést tartani, meggyőződni arról, hogy mindenki kijött-e az épületből – a
tűzoltók megérkezésekor tájékoztatni a tűzoltóegység parancsnokát az aktuális
helyzetről, ezután a tűzoltóegység parancsnoka átveszi az irányítást.
A tűz bejelentése tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

a bejelentő nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát,
a tűzeset pontos helyét (címét),
mi ég, mit veszélyeztet a tűz, emberi élet van-e veszélyben,
van-e a közelben fokozottan tűz és robbanásveszélyes anyag,
a tűz terjedési irányait,
milyen intézkedéseket tettek a tűz eloltásával kapcsolatban.
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Porral oltó készülék használata
Látható tűz esetén a készüléket az alábbi szerint kezeljük:
• a készülék levétele a tartóról,
• a biztosítószeg vagy gyűrű kihúzása,
• a lövőkét (műanyag cső) a tűzre irányítva a felső működtető kart megnyomjuk,
• 5-6 méter távolságból oltjuk vele a tüzet.
Balesetvédelem
• A kollégiumban a tanulók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, mellyel sem saját
maguk, sem mások testi épségét nem veszélyeztetik, a kollégiumban lévő eszközöket
rendeltetésszerűen használni.
• A tanulók kötelesek a kollégium területén a rendről, tisztaságról, a közlekedést
akadályozó dolgok eltávolításáról gondoskodni.

23. Kollégiumi záró rendelkezések
• A kollégiumi házirendet minden évben legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni,
melynek ütemezése a felmerülő problémák kezeléséhez alkalmazkodhat.
• Amennyiben tanév közben nem módosul a házirend, javaslatok leadási határideje:
minden év június 30. Az egyeztetés, javaslatok véglegesítése minden év augusztus 15ig történik. A módosítások elfogadásának határideje: minden év augusztus 25. A
bevezetés a következő tanév első napján történik meg.
• A házirend ismertetése a kollégiumi beköltözés napján történik a kollégista számára.
• A házirend nyilvánosságra hozatala a tanév első hetében történik meg, valamint az
esetleges tanév közbeni módosításokat követő héten.
• A házirend nyilvánosságához tartozik az is, hogy a kollégium vezetője, vagy az általa
kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére tájékoztatást adni a házirendről.

Bábolna, 20……………………….

…….……………………………………
kollégiumvezető
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A házirendet a kollégium nevelőtestülete 20…. ……….……….-n elfogadta.
Fehér Gábor

…………………………………………………….

Zakál Sándor

…………………………………………………….

Halász Noémi

…………………………………………………….

Orbán Adrianna

…………………………………………………….

Topál Zsuzsanna

……………………………………………………..

Az intézményi szülői munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal
tanúsítom, hogy a házirend elkészítéséhez és elfogadásához véleményezési jogunkat
gyakoroltuk.

Bábolna, 20…. ……………………..
……………………………
szülői munkaközösség elnöke/képviselője

A kollégiumi Diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal
tanúsítom, hogy a házirend elkészítéséhez és elfogadásához véleményezési jogunkat
gyakoroltuk.

Bábolna, 20…. ……………………..
……………………………
diákönkormányzat elnöke/képviselője
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24. Függelék:

1. sz. melléklet
Fegyelmi eljárás
• A fegyelmi eljárás célja, hogy az iskola a feladatai elvégzéséhez szükséges rend
fenntartása érdekében, a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben, jogszabályok
rendelkezései alapján kivizsgálja azokat az eseteket, ahol a diákok és súlyosan
megszegték kötelezettségüket.
• A fegyelmi eljárás alapja, hogy a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi.
Amennyiben a kötelességszegés bizonyítást nyer – indokolt esetben, és a fokozatosság
és arányosság elvét szem előtt tartva –, a tantestületnek pedagógiai célt szolgáló
fegyelmi büntetés kiszabására nyílik lehetősége.
• Az eljárás további célja, hogy az elmarasztalt diákot és társait meggyőzze arról, hogy a
kötelességek elmulasztásának, valamint mások jogai megsértésének elkerülhetetlen
következménye a felelőségre vonás, és ezáltal megelőzze a további
kötelességszegéseket.
• A fegyelmi eljárást – lehetőleg a megindítástól számított harminc napon belül – egy
tárgyaláson be kell fejezni [EMMI rendelet 56. § (3)].
• A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel
kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt
vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell
rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt
a tanuló, a szülő kéri. [EMMI rendelet 56. § (6)]. Ez utóbbi lehetőségre – egyéb jogaik
ismertetése mellett – az eljárás megkezdésekor fel kell hívni a jogosultak figyelmét.
• A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást
tisztázni. Törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen,
illetve a tanuló mellett szól. [EMMI rendelet 57. § (1), (2)]. Ebből következően nem
elegendő a tanuló vagy képviselője hivatkozása a tanuló mellett szóló körülményekre,
mivel azok feltárása a fegyelmi jogkör gyakorlójának feladata.
• Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek, a fegyelmi jogkör gyakorlója
hivatalból, vagy a tanuló, a szülő és a képviselőjük kérelmére bizonyítási eljárást
folytat le.
Értesítés fegyelmi eljárásról
• A fegyelmi eljárás megindításáról a kollégistát, a kiskorú kollégista szülőjét. Az
értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a
tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha kollégista képviselője
szabályszerű értesítés ellenére, valamint a kollégista, a szülő ismételt szabályszerű
meghívás ellenére nem jelenik meg.
• Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a
tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja [EMMI rendelet 56. § (2)].
A fegyelmi tárgyalás menete
• A tárgyalás elején a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira [a nevelési-oktatási
intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. EMM rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 56. § (4)].
• Ismertetni kell a diák terhére rótt kötelességszegést [EMMI rendelet 56. § (2)].
• Be kell mutatni a rendelkezésre álló bizonyítékokat [EMMI rendelet 56. § (4)].
• Lehetőséget kell biztosítani arra – eljárás egész menete alatt –, hogy a tanuló, a szülő
és képviselőjük az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során
20

•
•
•

betekinthessen, az abban foglaltakról véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási
indítvánnyal élhessen.
Meg kell hallgatni az intézményi diákönkormányzat véleményét a konkrét ügyről. A
diákönkormányzat véleményét legkésőbb a döntéshozatal előtt be kell szerezni [Nkt.
58. § (9)].
Fegyelmi határozathozatal: a nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói
fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál [EMMI rendelet
53. § (1)].
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi, érzelmi fejlettségét,
az elkövetett cselekmény tárgyi súlyát, és a közösségre gyakorolt hatását figyelembe
kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza [Nkt. 58. § (9)].
A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése

• A szóbeli kihirdetést a fegyelmi tárgyalás zárásaként kell megtenni, amennyiben a
Fegyelmi Bizottság hozott határozatot.
• A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását.
• Ha az ügy jellege megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója legfeljebb egy héttel elhalaszthatja [EMMI rendelet 58. § (1)].

2. sz. melléklet
A szobarendek értékelésének szempontjai
•
•
•
•
•
•

Általános szobarend
Beágyazás
Tisztaság
Szemetes edények kiürítése/szemeteszsák használata
Szellőztetés
Elektromos eszközök áramtalanítása
3. sz. melléklet

Napirendi kedvezmény az érettségi, vagy szakképesítő vizsgát tett kollégista számára
• Napirendi kedvezményre jogosult az az érettségi- vagy szakképesítő vizsgát tett
kollégista: akit jó magaviselete és tanulmányi munkája alapján a csoportvezető
nevelőtanára kedvezményre javasolt, és a kollégium nevelőtestület jóváhagyta.
• Az információcsere és a szükséges személyes kontaktus biztosítása érdekében a tanuló
egyeztetni köteles napirendjét csoportvezető nevelőtanárával.
• Fegyelmi eljárás megindulása, vagy a tanulmányi feladatok elhanyagolása esetén a
kedvezmények visszavonását, vagy korlátozását a csoportvezető nevelőtanár, vagy a
kollégium vezetője állapítja meg.
• A kedvezmény abban az esetben is megvonható, amennyiben a kollégista nem
egyeztet csoportvezető nevelőtanárával a kedvezményéhez kapcsolódó napirendi
eltérésekről.
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A kedvezmény köre:
1. Ébresztő
A kollégista kérheti az ügyeletes nevelőtanártól az ébresztés mellőzését.
2. Szilencium
A szilencium (tanulószobai foglalkozás) fakultatív számára – nem kötelező részt venni
a kollégistának.
A kedvezményezett tanuló felelőssége, hogy felkészüljön az iskolai foglalkozásokra,
és eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek.
3. Kimenő
A kedvezmény 20.00 óráig szabad kimenőre jogosít.
A kollégium általános napirendje szerint a délutáni beérkezés időpontja: 17.00 óra,
gyakorlati órai napokon 18.00 óra.
A kedvezményben részesülő kollégistának is be kell érkeznie 17.00, ill. 18.00 óráig,
majd a csoportvezető vagy ügyeletes nevelőtanárral történt egyeztetés után 20.00 óráig
szabad kimenőjét igénybe veheti.
4. Munkavégzés
A szabad kimenőn túli visszaérkezésre is van lehetősége a kollégistának abban az
esetben, ha munkát vállal, és ezt a munkahelyről hozott dokumentummal igazolja
csoportvezető nevelőtanáránál.
A késői visszaérkezés esetén 21.30 óráig, vagy a megérkezéstől számított fél órán
belül fel kell készülnie a csendes pihenésre.
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