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I.

A KOLLÉGIUM RENDELTETÉSE

Kollégiumunk lehetőséget biztosít a középiskolai tanulmányok folytatására, abban az
esetben, ha a tanuló lakóhelyén a választott típusú iskola nem működik, kedvező bejárási
lehetőség nincs vagy a családi körülmények miatt a továbbtanuláshoz szükséges feltételek
hiányoznak az otthoni környezetben.
Otthont nyújt a tanulóknak, kiegészíti, és szükség szerint pótolja a családi nevelést,
gondoskodik az otthonosság, az érzelmi védettség feltételeiről.

II.

A HÁZIREND HATÁLYA

A házirend jogszabályi hátterét a következő törvény, illetve rendeletek adják: a 2011. évi
CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. EMMI rendelet 5. §, a Nemzeti
Alaptantervről szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet.
A Házirend figyelembe veszi az iskola és a kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatot
(SZMSZ), a Könyvtár-, és az Informatika terem rendje szabályzatokat. A Házirend hatálya
kiterjed a kollégiumban lakó tanulókra, a tanulók szüleire, a kollégium pedagógusaira és
minden alkalmazottjára.
A Kollégiumi Házirend betartása minden tanuló kötelessége. A házirend előírásai azokra a
kollégiumi és kollégiumon kívüli, tanítási illetve tanítási időn kívül szervezett programokra
vonatkoznak, melyeket a kollégium a Pedagógiai Program alapján szervez, és amelyeken
ellátja a tanulók felügyeletét.
A Házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmező intézkedésnek, fegyelmi
eljárás lefolytatásának van helye.
A Házirend módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, vezetősége, a
nevelőtestület, szülői szervezet, a diákönkormányzat, a diákok nagyobb közössége.
A Házirendet minden tanév elején az újonnan beiratkozó tanulók kézhez kapják. A
Házirend elolvasható a nevelői szobában, illetve az iskola honlapján.
Az iskola vezetősége minden év júniusában felülvizsgálja a Házirendet, javasolja az
esetleges módosításokat, és a törvényi követelményeknek megfelelően elfogadtatja és
jóváhagyatja azt. Az elfogadott változtatásokról a tanulók csoportfoglalkozásokon, a szülők
a szülői értekezleteken kapnak tájékoztatást.

III.
6.50
6.15- 7.50
7.00- 8.45
8.40
9.00- 13.30
12.30-14.30
13.40-15.30
15.30-17.30
17.30-18.30
18.00-19.30
19.30-21.00
21.00-22.00
22.00

NAPIREND

Ébresztő (az ennél korábban kelőket az éjszakás nevelő ébreszti, a
később órákra menőknél legalább a kollégium elhagyása előtt 1 órával)
Reggeli
Szobarend
Kollégium elhagyása (Legkésőbb az előző óráról való kicsengetését
megelőző 5 perccel)
A kollégium zárva tart (Kollégium nyitása a 6. óra után történik)
Ebéd (A tanítás befejezése után, az órarendnek megfelelően)
Pihenő, kimenő, korrepetálások, szabadidős foglalkozások, szakkörök
Szilencium I, korrepetálások, szabadidős foglalkozások, szakkörök
Vacsora
Szilencium II, korrepetálások, szabadidős foglalkozások, szakkörök
Szilencium III, szabadidős foglalkozások, csoportfoglalkozások,
szakkörök, korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások
Felkészülés a takaródóra
Villanyoltás
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A fenti munkarendtől való eltérés csoportvezető nevelőtanári vagy kollégiumvezetői
engedéllyel lehetséges. A napirendtől való önkényes tanulói eltérés fegyelmi felelősségre
vonást eredményez.

IV.

A TANULÓK JOGAI ÉSKÖTELESSÉGEI

A tanulói jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a Házirend tartalmazza.
Jogok


Választhat, illetve választható a különböző szintű és hatáskörű diák önkormányzati
szervekbe
 Közösségi érdekeket szolgáló javaslatot tehet, kezdeményezhet
 Részt vehet a kollégium kulturális és sport munkájában, klubtevékenységeiben,
tanulmányi versenyein, pályázatain
 Igénybe veheti az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, eszközeit,
létesítményeit
 Kimenőt kaphat, hétvégén haza utazhat, szabadidejét egyéni törekvése szerint
használhatja fel
 Írásbeli szülői kérésre, csoportvezető nevelőtanár engedélyével intézményen kívül
sport és kulturális tevékenységet folytathat
 Dicséretben és jutalomban részesülhet
 Szociális juttatásokban részesülhet külön elbírálás alapján
Kötelességek


Legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi feladatainak, segítse társait a
tanulásban
 Magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett, és a kollégiumon kívül is tanúsítson
a kollégium hírnevéhez méltó magatartást
 Tartsa tiszteletben az emberi együttélés szabályait, tisztelje szüleit, nevelőit és
tanulótársait
 Legyen aktív és kezdeményező a kollégiumi és iskolai közösség feladatainak
teljesítésében
 Védje a közösségi és személyi tulajdont
 Tartsa magára nézve kötelezőnek a kollégium Napi- és Házirendjét
Tilalmak








Szeszes italt valamint drogot, és egyéb egészségkárosító szereket használni,
fogyasztani és terjeszteni a kollégiumon kívül, a kollégiumban, illetve az intézmény
területén szigorúan tilos. E tilalom megszegőivel szemben fegyelmi felelősségre
vonást kell alkalmazni.
A tanulóknak a dohányzás tilos.
Tilos a kollégiumba hozni olyan eszközöket, anyagokat, amelyek élet, illetve
vagyonbiztonságot veszélyeztetnek.
Tanári engedély nélkül tilos a várost elhagyni.
Magnót, rádiót, laptopot, egyéb értékes felszerelést csak saját felelősségére szabad
behozni, de azok behozatalát a nevelőtanár megtilthatja, az előbbi engedélyt
visszavonhatja.
Egymás szobájában a tanulók csak a szobában jelenlévő lakók engedélyével
tartózkodhatnak. A lányok szobáiban csak lányok, a fiúk szobáiban csak fiúk
lehetnek.
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21.30 óra után mindenki a saját szobájában köteles tartózkodni, kivéve engedéllyel
vagy különleges alkalmakkor, melyekről a házirend, vagy a munkaterv rendelkezik
Tilos minden olyan magatartás, cselekvés, amely másokat emberi méltóságukban
sért, környezetét megbotránkoztatja.

V.

A KOLLÉGIUMI TAGSÁGI VISZONY

A kollégiumi tagság egy évre érvényes.
Első osztályos, és felsőbb éves tanulók kollégiumi felvétele


Jelentkezés ideje, módja: Első osztályos tanulók az iskolába történő jelentkezéssel
egyidőben, az iskola útján, vagy személyesen jelentkezhetnek kollégiumba.
 Iskolánk tanulói előnyt élveznek a felvétel során.
 Iskolánk elsős, és felsőbb éves tanulói kollégiumi felvételének szempontjai:
 Az iskolába felvett állami gondozott tanulóknak férőhelyet kell biztosítani.
 A többi tanulónál túljelentkezés esetén a felvételt elsősorban meghatározó
tényezők:
a.) A tanuló bejárási lehetősége.
b.) A család szociális helyzete, anyagi körülményei.
- Előnyben részesítjük a 3 vagy többgyermekes családból jelentkezőket,
- A hátrányos vagy veszélyeztetett családi körülmények között élő tanulókat,
- A csonka családok gyermekeit.
c.) A tanuló tanulmányi eredménye.
 Más iskolába járó tanulók a szabad férőhelynek megfelelően kerülnek
felvételre.

A kollégiumi házirendet súlyosan megsértő - fegyelmi vétséget elkövető - tanuló
a következő tanévi jelentkezés elbírálásakor a felvételi lista végére kerül.
 A felvételben az iskola igazgatója dönt. A döntést követően a kollégium írásos
határozatban értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról.
A kollégiumba való beiratkozás módja
A kollégiumba az iskolakezdés előtti napon lehet beköltözni, délután 13 órától.
Mivel, főleg tanév elején többen döntenek úgy, hogy kiköltöznek a kollégiumból, mert
iskolát változtatnak, vagy nem szeretnek itt lenni, nem tudják megszokni a szülőktől levő
távollétet, stb., folyamatosan történik a be- és kiiratkozás a fent részletezett kollégiumi
felvétel alapján.
A kollégiumi jogviszony megszűnése
A tanulmányok befejezése előtt:
 Egyéni kérés alapján, szülői írásbeli kérelemmel.
 ha fegyelmi eljárás határozata alapján a kollégistát kénytelenek vagyunk a
kollégiumból kizárni.
A tanulmányok befejezése után:
 a tanév végén, mert a felvétel csak egy évre szól.
A kiköltöző kollégista kijelentkező-leszámoló lapot köteles kitölteni.
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VI.

A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS TESTI ÉPSÉGÉNEK
MEGÓVÁSA

Minden kollégista kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, továbbá, hogy
megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az oktatás során használt
eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit.
A tanuló kötelessége, hogy azonnal jelentse valamelyik pedagógusnak, ha saját magát,
társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet észlel.
A tanulóknak a dohányzás tilos. Szeszes ital, egészségre ártalmas szerek fogyasztása és
behozatala tilos.
Villamos eszközök
A szobákban csak megfelelő műszaki állapotú elektromos berendezések használhatók
kizárólag nevelői engedéllyel.
Hibabejelentés
Bárminemű meghibásodást a tanuló a nevelőnek köteles jelezni /lefolyó- és WC-dugulás,
elektromos eszközök, ablak, ágyak stb. hibája /
Egészségügyi ellátás
A kollégista tanítási időben az osztályfőnök és a kollégiumi nevelő engedélyével, tanítási
időn kívül ügyeletes nevelői engedéllyel mehet orvoshoz. Orvos által megállapított
betegség esetén a beteg tanuló köteles hazautazni. Az ügyeletes tanár feladata a szülő
tájékoztatása, a hazautazás megszervezése a szülő feladata. A kollégista köteles magánál
tartani betegkártyáját. Elsősegélynyújtáshoz a mentőláda a nevelői szobában található.
Gyermek és ifjúságvédelem
Mivel a kollégium közös igazgatás alatt álló nevelési intézmény, az iskola ifjúságvédelmi
felelős tanárával folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, problémáinkkal ő is foglalkozik,
előadásokat tartva, a diákokkal elbeszélgetve. Az ifjúságvédelmi felelős minden nap
elérhető az iskolában.
Tűzrendészeti előírások
Minden tanulóra vonatkoznak és azok betartása kötelező! A tanulóknak meg kell
ismerniük az épület kiürítési tervét és részt kell venniük annak évenkénti gyakorlatában.
Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot a kollégiumba hozni tilos!

VII.

A KOLLÉGIUM MUNKARENDJE

A kollégium vasárnap délután 17.00 órától péntek 17.00 óráig folyamatos nevelőtanári
felügyeletet biztosít – a tanítási idő (9-13.30 óráig) kivételével – a kollégisták számára.
A kollégiumi munkarend figyelembe veszi, hogy a tanulóknak biztosítva legyen:
a napi 1-2 órás kimenő (szabadidő, levegőn való tartózkodás, mozgás stb.)
az iskolai felkészüléshez, önképzéshez szükséges 2 tanóra időtartamú, egyéni
tanulási idő és csoportos tanulás.
- a kötelező kollégiumi foglalkozásokon és szabadidős tevékenységre fordítandó
időtartam arányos meghatározása,
a kollégium munkarendjének kialakításakor a diákönkormányzat javaslatait, véleményét
figyelembe vettük, azt a munkarendbe beépítettük.
-
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Szilencium
A diákoknak napi 2 tanóra szilenciumon kötelező a jelenlét. Amennyiben egyéb
elfoglaltsága van a tanulónak (például: sportmérkőzés), nevelőtanár engedélyével, és
igazolásával az 1 tanóra szilencium, vagy a szilencium elhagyása igazoltnak tekinthető.
A szilencium igazolatlan mulasztása, mint a Házirend megsértése fegyelmi vétségnek
minősül. Az a tanuló, aki 5 alkalommal igazolatlanul mulaszt, csoportvezető nevelőtanári
intésben, további igazolatlan hiányzás esetén 5 alkalmanként a rákövetkező fegyelmező
intézkedésekben részesül.
A 4,0 tanulmányi átlagú tanulónak egy szilencium sem kötelező.
Érettségizett, vagy utolsó éves tanulónak a csoportvezető nevelőtanár a szilencium alól
felmentést adhat.
Foglalkozások
A tanulók kötelesek a választott foglalkozásokon (tematikus csoportfoglalkozás, szakkör,
szabadidős foglalkozás) a tanév végéig részt venni, eseti felmentést nevelőtanár
engedélyezhet.
Rendezvények
A kollégiumi közös rendezvényeken, ünnepeken (elsősavató) a tanulónak kötelessége
részt venni megfelelő ruházatban, más rendezvényeken a részvétel nem kötelező
(kirándulások, előadások, táncest, stb.).
Létszámellenőrzés
Esténként, 21.00 órára, a tanulók kötelesek a kollégiumba visszaérkezni, és 21.30-tól a
szobájukban tartózkodni. (16 évet be nem töltött diákok esetén ez az időpont 20.00) A
visszaérkezés alól a nevelőtanár indokolt esetben (versenysport miatti elfoglaltság,
például: mérkőzés, edzés látogatása) szülő írásbeli kérésére - vagy a nevelőtanárral történt
telefonos szülői egyeztetés után - felmentést adhat 23.00 óráig.
Eltávozás, hazautazás
Hétközben hazautazásra engedélyt írásbeli szülői kérésre - vagy a nevelőtanárral történt
telefonos szülői egyeztetés után - csak nevelőtanár adhat.
Visszaérkezés
Vasárnap este 21 óráig, illetve hétfő reggel(legkésőbb 7.45 óráig) a tanítás kezdetéig kell
a hétvégi eltávozásról visszaérkezni, és a nevelői szobában időben lejelentkezni. Akik ezt
valamilyen oknál fogva nem tudják teljesíteni, kötelesek a mindenkori hétvégi ügyeletes
nevelőt telefonon értesíteni a várható visszaérkezésről.
A kollégium biztosítja az összhangot az iskolák munkarendjével, és rugalmasan
alkalmazkodik.

VIII.

A TANULÓKRA VONATKOZÓ EGYÉNI, ÉS KÖZÖSSÉGI
MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Magatartás
A tanórák, kollégiumi foglalkozások eredményességét a tanulók rendes, fegyelmezett,
kulturált magatartásukkal segítsék. A tanuló kötelessége, hogy tartsa tiszteletben az
intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait valamint tanulótársait és emberi
méltóságukat, jogaikat ne sértse.

8

A tanuló segítse a kollégium feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását.
Kollégiumi rendezvényeken segítse a rendezvény sikerét, eredményességét, s vegyen
részt a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában.
A kollégium által szervezett kollégiumon kívüli rendezvényeken, programokon (pl.
kirándulás) viselkedjen rendesen, udvariasan, kulturáltan a tanuló a csoportot csak
felügyelő tanár engedélyével hagyhatja el. A tanulónak a kollégiumon kívül is tilos
alkoholt, drogot, egyéb kábító hatású anyagot fogyasztani.
A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során a tanulótól elvárt
magatartás, hogy a kollégiumi közösségre viselkedésével szégyent ne hozzon, a kellő
tiszteletet mindenkinek megadja.
Ruházat
A felszerelési útmutatóban előírt ruházattal és tisztálkodási felszereléssel minden
tanulónak folyamatosan rendelkeznie kell. Ruházata legyen rendes, tiszta, mindig az
alkalomhoz illő (tanórán, rendezvényen). Lehetőség szerint cipőt, csizmát (lábbelit) az
erre a célra rendszeresített cipős szekrényben kell tartani.
Váltócipő
A kollégiumba való beérkezés után a tanuló utcai cipőjét köteles papucsra lecserélni.
Ételtárolás
Romlandó étel a szobákban nem tárolható, a konyhában az erre a célra elhelyezett
hűtőkben kell tartani. Ételtárolás csak zárt, névvel ellátott hűtődobozban engedélyezett.
Az étteremből ételt csak zárt műanyag dobozban lehet a kollégiumba felhozni, illetve azt
a hűtőszekrényben tárolni.
Látogató fogadása
Látogató fogadása szabadidőben, az aulában lehetséges, vendég a szobákba csak előzetes
nevelői engedéllyel vihető be.
Személyes értéktárgyak
Személyes értéktárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal /ékszer, mobiltelefon,
laptop, egyéb műszaki cikkek stb./.

IX.

A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI

A jutalomban és elismerésben részesíthetők köre

a végzett munka értékelése alapján minden tanuló egyénileg

kollégiumi közösség
A jutalmazás kiemelt szempontjai



tanulmányi munka, munkafegyelem, rendszeresség, segítőkészség;
közösségi munka: kezdeményezőkészség, öntevékenység, aktivitás stb. csoport és
kollégiumi szinten;

társakhoz való viszony;

szabadidő kihasználása: önkiszolgáló munkák, szakmai, általános műveltség
fejlesztése.
A jutalmazás fokozatai
1.

Szóbeli dicséret: (folyamatos napi teljesítmények alapján, a teljesítménytől
függően)
 csoportvezető tanár: csoportértékelés
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2.

3.

 kollégiumvezető
 nevelőtestület
Írásbeli dicséret: (legalább 1 hónap tanulmányi vagy közösségi munkájának
eredményét figyelembe véve, attól függően, hogy csoport vagy kollégiumi szintű a
teljesítmény, nagyságrendje szerint)
Jutalmazás egyéb formái:
Egyénekre szóló:
 könyvjutalom
 oklevél
 mozi, színházlátogatás, koncert látogatás

X.

FEGYELMEZÉS, FEGYELMI ELJÁRÁS

A fegyelmi felelősség


A tanuló, aki a kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit szándékosan
vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben
részesíthető.

A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés mértékénél figyelembe kell venni
a) a tanuló életkori sajátosságait
b) a kötelességszegés súlyát

Nem lehet megtorló vagy megalázó.
A tanulóval szemben alkalmazott fegyelmező intézkedések
Megbízatás visszavonása
1. Nevelőtanári figyelmeztetés
Adhatja: bármely nevelőtanár
Apróbb, napi pontatlanságok, rendetlenség miatt adható.
2. Nevelőtanári megrovás
Adhatja: bármely nevelőtanár
Többször előforduló napi pontatlanságok, rendetlenség miatt adható.
3. Csoportvezető nevelőtanári figyelmeztetés
Adhatja: csoportvezető nevelőtanár
Többszöri figyelmeztetés után a mulasztás súlyosságától függően.
4. Csoportvezető nevelőtanári megrovás
Adhatja: csoportvezető nevelőtanár
A tanulmányi eredmény romlása figyelmeztetés ellenére, hanyagság miatt
következik be. Foglalkozásokon, szilenciumon fegyelmezetlen, késik kimenőről,
kollégiumi jogviszonyból eredő munkáit nem látja el stb.
5. Csoportvezető nevelőtanári szigorú megrovás
Adhatja: csoportvezető nevelőtanár
A tanulmányi eredmény romlása többszöri figyelmeztetés ellenére, hanyagság miatt
következik be, foglalkozásokon, szilenciumon rendszeresen fegyelmezetlen,
többször késik kimenőről, kollégiumi jogviszonyból eredő munkáit nem látja el,
amennyiben fiúk lányok szobájában, vagy lányok fiúk szobájában tartózkodnak,
stb.
Az írásbeli figyelmeztetést ettől a fokozattól kezdve levél útján a szülővel is
közöljük.
6. Kollégiumvezetői megrovás
Ha a fentiek ellenére nem következik be javulás, vagy a házirendet súlyosabban
megsérti.
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Kollégiumvezetői szigorú megrovás
A Házirend súlyos megsértéséért. Például: kollégiumi nevelőtanár tudta nélküli
igazolatlan kimaradás, engedély nélküli hazautazás, dohányzás.
A nevelőtestület a kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért fegyelmi
büntetéseket szabhat ki. Ezek alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben - a vétség súlyára tekintettel - el lehet térni.
8. Nevelőtestületi megrovás
Adhatja: nevelőtestület, fegyelmi bizottság
A Házirend súlyos megsértéséért. Például: alkoholfogyasztás, dohányzás.
9. Nevelőtestületi szigorú megrovás
Adhatja: nevelőtestület, fegyelmi bizottság
A Házirend súlyos, vagy sorozatos megsértéséért. Például: alkoholfogyasztás,
dohányzás.
10. Kizárás a kollégiumból:
Adhatja: fegyelmi bizottság
Nevelőtestületi megrovás, nevelőtestületi szigorú megrovás után, vagy ha olyan
súlyos a vétség, azonnal. Például: közös italozás, közösségellenes magatartás, drog,
vagy kábító hatású anyag fogyasztása
Ha a kollégista tanuló a kollégium házirendjében foglaltakat olyan súlyosan sérti meg,
hogy az saját magára és a közösségre nézve erkölcsileg, vagy fizikailag veszélyes,
fegyelmi eljárás indítható ellene, amely fegyelmi büntetést von maga után. Ok lehet pl.:
házirend súlyos, vagy sorozatos megsértése, engedély nélküli eltávozás stb.
7.

XI.

A KOLLÉGIUMI HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE

A szobák rendje
A szoba elsősorban pihenésre, alvásra szolgál, állandó rendtartás mellett. Magnó, rádió
használata délután 13.00–tól 16.00-ig, este 19.00 – 22.00-ig engedélyezett, mások
zavarása nélkül.
Év elején a tanulók kaució befizetése ellenében szobakulcsot kapnak. A szobák zárásáért
a szoba lakói felelnek. Csak üres szobát szabad bezárni. Szobában tartózkodás esetén a
szobaajtó bezárása fegyelmi felelősségre vonást eredményez.
Minden tanuló köteles a rendre, tisztaságra ügyelni, de az egészért a szobafelelős felel.
Falra, szekrényekre ragasztani, tárgyakat felrakni a csoportvezető nevelőtanár
engedélyével lehet.
A nevelő reggelenként ellenőrzi és értékeli a hálók rendjét és tisztaságát.
Villanyoltás után a hálók lakói kötelesek csendben maradni (22.00 után), és a
szobájukban tartózkodni.
Probléma esetén az éjszakai ügyeletes nevelőtől kérhetnek segítséget.
Tanulószoba rendje
A tanulóknak a szilenciumon pontosan meg kell jelenniük. A tanulók kötelesek a tanórák
ideje alatt csendben tanulni. Rendjére, fegyelmére a csoportért felelős nevelőtanár, illetve
az ügyeletes nevelőtanár figyel.
Társalgó rendje
A társalgó tanórán kívül a szabadidő kulturált eltöltésére szolgál. TV-nézés,
zenehallgatás, olvasás, érdeklődési körök, ünnepélyek, irodalmi estek tartása is itt
történik. A tanulók maguk után kötelesek rendet hagyni.
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Számítógépek használata
A gépek naponta 1340-2100-ig vehetők igénybe – kivéve a kötelező foglalkozás idejét – a
számítástechnika teremben. A gépeket használóknak a számítógép teremben fel kell
iratkozni az erre rendszeresített füzetben. A számítógép teremben a számítástechnika
terem házirendje érvényes. A tanulási céllal érkezők mindig előnyt élveznek. Igény esetén
fél óra elteltével a géphasználatot át kell engedni. Mindennemű meghibásodást azonnal
jelenteni kell a nevelőnek, ennek elmulasztása esetén a mindenkori utolsó számítógépet
használó diák anyagi felelősséggel tartozik, és a keletkezett kárt köteles megtéríteni.
21.00 órakor a termet be kell zárni.
Konditerem
A sporteszközök naponta 13.40-21.00-ig használhatók, - kivéve a kötelező foglalkozások
idejét. A tanulói balesetet illetve az eszközök bárminemű meghibásodását a nevelőnek
azonnal jelenteni kell, ennek elmulasztása esetén a mindenkori utolsó használó(k)
tartoznak anyagi felelősséggel. Tanuló egyedül nem tartózkodhat a teremben.
A kollégiumban lévő közös helyiségek használata után mindenki rendet és tisztaságot
köteles hagyni.

XII.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére a kollégiumban diákönkormányzat működik.
A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor,
módosításakor a nevelőtestület véleményt nyilvánít arról.
Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: lehetőség
szerinti anyagi támogatás kollégiumi programokhoz, helyiség az önkormányzat
megbeszéléseihez, diák önkormányzati faliújság.
A diákönkormányzat tevékenységét a kollégiumi csoportok által megválasztott
küldöttekből álló diák önkormányzat szervezi. A küldöttekből álló diák önkormányzat
választja meg a kollégiumi diákönkormányzat vezetőjét. A megbízatások egy évre
szólnak – ez idő alatt kell bizonyítani a tagoknak, hogy méltóak társaik bizalmára,
feladataikat magas színvonalon, precízen és pontosan el tudják látni.
A diákönkormányzat részt vesz kollégiumi programok szervezésében, tervezésében,
önálló programokat szervezhet.

XIII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Térítési díj fizetése
A kollégiumi szállásért fizetni nem kell. Az étkezésért minden hónapban a meghatározott
napokon kell a térítési díjat befizetni.
Az intézményekben elhelyezett gyermekek étkeztetéséért a mindenkori élelmezési
nyersanyagnormát kell megtéríteni, a következő normatív térítési díjkedvezmények
figyelembevételével:
 a kollégiumban elhelyezett és ellátásban részesülők középfokú iskolai
tanulók után az élelmezési nyersanyagnorma 70 %-át;
 három- és többgyermekes szülők gyermekenként az élelmezési
nyersanyagnorma 50 %-át.
A normatív kedvezmény megállapításához a fizetésre kötelezett nyilatkozatot nyújt be. A
fizetésre kötelezettnek az eltartott gyermeke számának változását, a változást követő egy
hónapon belül kell az intézménynek bejelenteni.
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Az eltartott gyermek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a változást követő
hó első napjától kell fizetni.
A térítési díjat az intézmény által meghatározott napokon legfeljebb egy hónapi
időtartamra előre kell fizetni.
Nem kell térítési díjat fizetni, ha a gyermekek ellátása szünetel.
Ha a gyermek az intézményi ellátást betegség vagy más indok miatt nem veszi igénybe,
a távolmaradás okát az intézménynél be kell jelenteni. A bejelentést követően –
amennyiben ezt 48 órával előbb megteszi – a kötelezett mentesül a térítési díj fizetése
alól.
Ha a kötelezett a díjfizetési kötelezettsége alól mentesül, ill. a térítési díj összege csökken,
az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani. Ha a
gyermek az intézményből végleg eltávozott, a térítési díjat vissza kell fizetni.
Amennyiben a térítési díj összege növekszik, a módosított és befizetett összeg
különbségét visszamenőleg meg kell téríteni.
Az étkezési díj nem fizetése a kollégiumból való kizárást eredményezheti. A tanuló
kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató - a szülő és a tanuló másodszori
eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után –
megszünteti.
Kártérítés
A berendezési tárgyakban okozott mindennemű szándékos rongálás szigorú, kártérítési
kötelezettséget von maga után az Nkt. 59. § (1)(2) bekezdésében meghatározottak szerint.
Szülői értekezlet
A kollégium szülői értekezletet tanév elején, a beköltözés napján tart.
Veszprém, 2019.08.30
A fentieket elfogadtuk:

…………………………
Sándor Mátyás
igazgató

…………………………
Péringer Ferenc
kollégiumvezető

…………………………
Kollégiumi DÖK elnök
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