A kollégiumra vonatkozó szabályok
A kollégiumi házirend általános szabályai megegyezőek az iskolai házirend előírásaival. A
kollégiumi házirend belső törvény, melyet minden kollégiumi tanulónak, pedagógusnak és más
alkalmazottnak be kell tartani.

A kollégium feladata
A kollégium közvetlen demokrácián alapuló nevelési és tanulmányi feladatokat betöltő intézmény,
amely több szempontot is kiszolgál; a társadalomét, a diákokét, és a szülőkét. A kollégium magába
foglalja a közös célokért együttműködő tanulók közösségét. A kollégiumnak az otthon funkcióját is
be kell töltenie, ahol a tanulók támaszt kapnak a napi feladatok megoldásához.

Általános rend és fegyelem:
A Napirend előírásainak betartása mindenki számára kötelező.
Minden kollégista köteles környezetében az előírásoknak megfelelő rendet és tisztaságot tartani,
reggel a szobákat kitakarítva kell átadni az ügyeletes nevelőtanárnak.
A kötelező szilencium alatt a számára kijelölt helyen kell tartózkodnia és úgy tanulnia, hogy társait a
felkészülésben ne zavarja.
Szabadidejében élhet a kollégium által biztosított lehetőségekkel, de tiszteletben kell tartania társai
eltérő igényeit is.
Nevelőivel szemben, a kollégium dolgozóival szemben legyen udvarias és tisztelettudó.
Megnyilvánulásaiban kerülje a trágár beszédet és a másokat sértő kijelentéseket.
A kollégium területén tilos a legális és illegális drogok, egészségre ártalmas szerek, eszközök tartása,
illetve fogyasztása.
A kollégisták számára az intézmény területén történő gépjármű tartását, használatát külön igazgatói
utasítás szabályozza.
Kollégiumi szobában élelmiszer tárolása tilos (kivéve tartós élelmiszer)
Kollégium szobáiban a nevelőtestület bármely tagja bármikor jogosult belépni, a tanuló szekrényét
ellenőrzési céllal kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg.
Kollégiumi szobákban elhelyezett a tanulók személyes tulajdonát képező tárgyakért az iskola
felelősséget nem vállal. Lopás, betörés esetén a tanuló vagy képviselője rendőrségi feljelentéssel
élhet.
A szobákban számítógép, televízió, hűtő, asztali lámpán és villanyborotván kívül tilos hálózatra
kapcsolható készüléket használni.

A kollégisták számára az intézmény területén történő gépjármű tartását, használatát külön igazgatói
utasítás szabályozza.
Nem kollégista, a kollégiumból büntetéssel kizárt tanuló nem látogathatja a kollégiumot.

Kimenő
Valamennyi kollégistának joga van a Napirendben biztosított általános kimenőt igénybe venni, a
település területét azonban nem hagyhatja el.
Indokolt esetben a kollégisták külön kimenőre mehetnek a kollégiumvezető vagy közösségvezető
engedélyével. Az engedélyezett időtartamot az ügyeleti naplóban kell rögzíteni.
A külön kimenőről visszaérkező tanulónak az engedélyezőnél, vagy az éjszakás ügyeletes nevelőnél
kell jelentkezni.

Eltávozás
A kollégiumban elhelyezett tanulók a heti utolsó tanítási napon, a tanítás befejezése után
hazautazhatnak.
Vép elhagyása eltávozásnak minősül.
Hétközi eltávozást a kollégiumvezető vagy a közösségvezető engedélyezhet. Az engedélyt rögzíteni
kell az ügyeleti naplóban.
Az eltávozásról vasárnap este 21.30-ig vissza kell érkezni, a külön (kollégiumvezetői) engedéllyel
rendelkezőknek hétfőn reggel 6.45-ig be kell érkezni.
Amennyiben a visszaérkezést valami gátolja, a szülőnek a beérkezési határidőig értesítenie kell az
ügyeletes nevelőt.
A tanuló kötelessége, hogy óvja, védje társai testi épségét, egészségét. Sajátítsa el és alkalmazza az
egészséget, biztonságot védő ismereteket. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak
vagy más felnőtt dolgozónak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait veszélyeztető
állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlel.
Amennyiben a kollégista beteg, jelentse a nevelő tanárnál és jelentkezzen az ápolónőnél.

Az iskolaorvos rendelési ideje:
Kedd:14.30-15.30
Csütörtök: 14.30-15.30
Péntek: 08.00-10.00

A kollégista - amennyiben az orvos betegnek nyilvánította, és írásban javasolja – az ügyeletes
nevelőnél való bejelentés után hazautazhat.
Amennyiben a körülmények indokolják a tanuló a betegszobában is elhelyezhető.
A betegszobán a beteg tanulót csak az ápolónő vagy a nevelőtanár engedélyével lehet látogatni.
A felgyógyult tanuló nevelőjénél jelentkezik és a továbbiakban részt vesz a foglalkozásokon.

A kollégista kötelessége, hogy megőrizze, óvja a rábízott felszerelési tárgyakat, eszközöket,
megakadályozza a rongálásokat.
A kollégista köteles jelenteni a tapasztalt rongálásokat, meghibásodásokat az ügyeletes
nevelőtanárnak. A rongálások kártérítési kötelezettséggel és szándékos esetben fegyelmi felelősségre
vonással is járnak. A kollégista által megrongált tárgyakkal, felszereléssekkel kapcsolatos kártérítési
felelősségre a Polgári Törvénykönyv szabályai a mérvadóak.

A tanulószoba (szilencium) kötelező minden tanuló számára, a kötelező tanulás helye a tanügyi
épület kijelölt tanterme.
A közösségvezető a tanulmányi munka tartós visszaesése esetén segítő felügyelettel ellátott,
összevont tanórai foglalkozást szervez a másnapi tanórákra való felkészülés érdekében.
Az a kollégista, aki rendszeresen nem vesz részt a kötelező foglalkozásokon, fegyelmi vétséget követ
el.

A hálószobák és a kollégium a tanítási időben zárva vannak.
Tanítási időben, óraközi szünetben a kollégiumban tartózkodni a tanulónak tilos!

Az iskolai-kollégiumi könyvtár, a kollégiumi konditerem és a számítástechnikai terem mindennap a
kollégisták rendelkezésére áll, a kifüggesztett nyitvatartási időben és csoportbeosztásban.
Televízió-nézés 21.00-ig engedélyezett. Kivételes esetben az ügyeletes nevelőtanár megfelelő
mérlegelés alapján engedélyezhet tovább is tv nézést.

Sportolás az iskola szabadtéri létesítményeiben, a tornacsarnokban és a konditeremben lehetséges. A
pincelőtér és a fedett szabadtéri lőtér a lövészkör foglalkozásain használható.
Kollégiumi ügyeleti időn túl csak az iskola igazgatója adhat engedélyt a létesítmények, helyiségek
használatára.

