Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és
Kollégiuma

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A házirend a kollégium belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes
területén, illetve szervezett kollégiumi rendezvényeken és a pedagógiai
programban meghatározott kollégiumon kívüli rendezvényeken, ha a
rendezvényen való részvétel a kollégium szervezésében történik.
2. A házirend érvényes a kollégium tanulóira a beiratkozás napjától a tanulói
jogviszony fennállásának időpontjáig.
3. A kollégiumi házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes,
folyamatosan a kollégiumi lakhatás ideje alatt, valamint a kollégium által
szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó kollégiumon kívüli
rendezvényeken.
4. A kollégium házirendje tartalmazza a kollégiumi lakhatás ideje alatt (a vasárnapi
kollégiumba való visszaérkezéstől a pénteki hazautazásig) az együttélés
legfontosabb szabályait.
Kiterjed:
- a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására
- a tanulói munkarendre
- a kollégiumi élet és tevékenységek rendjére
- a tilalmakra
- a kollégiumi nevelés és értékelési rendszerére
- a kollégiumi helységek használati rendjére
5. A kollégiumi házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás
lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok
tartalmazzák.
6. A házirendet a kollégiumi munkaközösség javaslatára az iskola nevelőtestülete
fogadja el a diákság egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását,
meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti.
7. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan
iskolai belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk
az iskola szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja.
8. A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50% +1 tanulót kell tekinteni.
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A KOLLÉGISTA JOGAI
l.

2.

3.
4.
5.

7.

8.

9.

10.

A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a kollégiumi
Diákönkormányzatba. A Dök szerveibe a választási eljárást a kollégiumi Dök
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
A kollégium valamennyi tanulójának joga van a számára biztosított berendezések és
felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatára a meghatározott rend szerint.
(Házirend melléklete, SZMSZ tartalmazza)
A tanulóknak joguk van tanulmányi munkájukhoz segítséget kérni és kapni.
Minden tanulónak joga van a kollégium által rendezett kulturális és
sportrendezvényeken részt venni.
A tanulók joga, hogy érdeklődési körüknek megfelelően részt vegyenek a
kollégiumban működő szakkörök, sportkörök öntevékeny és önképzőkörök
munkájában, melyre a nevelőknél jelentkezhet a foglalkozások meghirdetésének
feltételei szerint.
A kollégista joga, hogy a számára jogellenesen okozott kár megtérítéséért eljárást
indítson a KT és PTK előírása alapján. A kárt a kollégiumi nevelő tanárnak kell
jelezni, aki erről jegyzőkönyvet vesz fel.
A kollégista joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson minden kérdésről, a kollégium működéséről, az őt nevelő pedagógusok
munkájáról, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő
kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola, kollégium
vezetőihez, melyre 30 napon belül érdemi választ kell kapjon.
A kollégista tanuló joga, hogy jogai megsértése esetén – a jogszabályban
meghatározottak szerint járjon el, panaszával a kollégium vezetőjéhez, az iskola
igazgatójához, a fenntartó szervhez forduljon. A tanulót az ilyen eljárás megindítása
miatt retorzió nem érheti.
A kollégistát megilleti, hogy a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e
jogának gyakorlása nem sérti másoknak e jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz
való jogának gyakorlását.
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A KOLLÉGISTA KÖTELEZETTSÉGEI

1.

A kollégista kötelessége, hogy tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen,
felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, valamint vállalt feladatait,
közösségi munkáit fegyelmezetten, pontosan teljesítse.

2.

A kollégista kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az intézmény vezetőjének, a
nevelőtanároknak, az alkalmazott dolgozóknak és diáktársainak emberi méltóságát.

3.

A kollégista kötelessége, hogy saját maga és társai testi épségét, egészségét védje,
óvja.

4.

A kollégista kötelessége, hogy a kötelező és szabadon választott kollégiumi
foglalkozásokon a kialakított rend szerint vegyen részt. Mindenki számára kötelező
egy tanórán kívüli foglalkozás munkájában való részvétel, ami lehet a gimnáziumban,
illetve a kollégiumban is. A tanuló kötelessége, hogy a foglalkozásokon megjelenjen,
amire előzetesen jelentkezett, és hiányzását ugyancsak igazolnia kell.

5.

Minden tanulónak kötelessége, hogy a közösségi és személyi tulajdont védje. A
kollégium berendezési tárgyait különösképpen a szobák felszerelési tárgyait gondosan
és rendeltetésszerűen használja, a rongálást akadályozza meg, ha rongálást tapasztal,
azt azonnal jelentse az ügyeletes nevelőtanárának. A gondatlanságból, vagy
szándékosan okozott kárt meg kell térítenie. A kártérítés összege gondatlan károkozás
esetén az okozott kár 50 % -ig terjedhet, szándékos károkozás esetén a vétkes a teljes
kárt köteles megtéríteni, vagy kijavíttatni. A kollégista tanuló a visszaszolgáltatási
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiányért,
amelyeket állandóan őriz, kizárólagosan, ezzel teljes anyagi felelőséggel tartozik (pl.:
tankönyv, könyvtári könyv, stb.). Az anyagi felelősség egyéb kérdésében a PTK,
KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY kártérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6.

A tanuló kötelessége a higiéniai előírások betartása, a tisztaság megőrzése, a használt
helyiségek, lakószobák rendben tartása. (melléklet)
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A KOLLÉGIUMI ÉLET ÉS TEVÉKENYSÉGEK RENDJE
Ébresztő
1.

Az ébresztő az első tanítási óra kezdésétől függően a következők szerint történik:
7,00
első órások
(órakezdés 7,50)
7,45
nincs első órájuk

2. A kollégium elhagyása
A kollégiumot reggel úgy kell elhagyni, hogy az iskolai házirend értelmében - 10 perccel az
első megtartott tanítási óra megkezdése előtt az iskolában kell lennie mindenkinek. E szerint:



Akinek első órája van 7,30-ig!
Akinek nincs első órája 8,30-ig!

3. A kollégium délelőtt 8,30 – 11.30 óra között „zárva”(az iskolaorvosi rendelés napján
9,30-11,30), mely idő alatt nevelői felügyeletet nem biztosít. Ez alatt az idő alatt tilos
a szobákba való feljárás, tartózkodás.
4. Minden szoba lakójának úgy kell a szobáját elhagynia, hogy az ügyeletes nevelőtanár
ellenőrzi a szobák rendjét az utolsó szobalakó távozása után. Az értékelés
osztályzással történik (melléklet ).

Étkezés
1. Reggeli: 7,15-7,40-ig a gimnázium étkezőjében


A reggelit, minden tanulónak 7,35 óráig fel kell vennie a gimnázium
menzáján. A reggeli befejezésének időpontja 7,40 óra!
2. Vacsora: l8.30 - 19.00-ig a gimnázium étkezőjében.


A vacsorát minden tanulónak 18.30-ig fel kell vennie, hogy 19.00-ra a
vacsoráztatás befejeződhessen. Az esti vacsoránál előnyt élveznek azok a
kötött rend szerint tanulók, akiknek az esti szilencium második részén
kötelező megjelenniük.
3. Befizetés, lemondás:
 Kollégista tanulók esetében az étkezés lemondása a kollégiumi
nevelőtanárokon keresztül történik. Otthoni megbetegedés esetén az
ügyeletes nevelőtanárt kell értesíteni az étkezés lemondásáról.
 A térítési díjat az iskola pénztárában lehet kiegyenlíteni, melynek
határideje adott hó 10. napja.
 Egy havi díjhátralék esetén (tárgyhót követő hónap 10-e után) az intézmény
vezetője fizetési felszólítást küld a szülőnek/gondviselőnek. Amennyiben a
felszólítás utáni 10 munkanapon belül a hátralék kiegyenlítése nem történik
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meg, az intézmény vezetője – a tanuló szociális helyzetének
figyelembevételével – kezdeményezheti a kollégiumi tagsági viszony
megszüntetését.
 A lemondott és elfogadott napok díjvisszatérítése a következő hónapban
történik.

Szilencium
1. A szilencium idejében:






16.30-18.30-ig a kollégium egész területén csendrendelet van.
A szilenciumi foglalkozásokra csak a legszükségesebb taneszközök vihetők be,
melyek a tanuláshoz nélkülözhetetlenek. A szilenciumi foglalkozásokon mobil telefon,
valamint egyéb zenelejátszók használata szigorúan tilos!
A szilenciumra később bekapcsolódók érkezésükkel nem zavarhatják a tanulás rendjét.
Az 1.emeleti társalgó a szilencium ideje alatt a korrepetálások színtere.
A 2.emeleti társalgót a kötetlen munkarend szerint tanulók, mások zavarása nélkül
használhatják.

2. A 9. évfolyamosok az első félévben kötött időben tanulnak a napirend szerint 16.30-18,30
(szünet 17,30-17,45) óráig, valamint szükség szerint 19,00 – 20,30 óra között. A második
félévben az első félévi tanulmányi eredménye alapján kerül megállapításra a tanulmányi
rendjük.

3. A 10.-13. évfolyamos tanulók: tanulmányi eredményük alapján:

„kötött” tanulmányi rend szerint tanulnak szilenciumuk:
16.30-18,30 (szünet 17,30-17,45), illetve 19,00 – 20,30 -ig tart.
4,0-4,49
„félkötött” tanulmányi rend szerint tanulók szilenciuma:
16,30-18,30 (szünet 17,30-17,45), tart.
4,5-5,0
„kötetlen” tanulmányi rend szerint tanulók szilenciuma:
Saját maguk választják meg a tanulás helyét, idejét
Az iskolai elfoglaltságok miatt (szakkör, korrepetálás, sportkör) a szilenciumi kezdés –
nevelőtanári engedéllyel tolódhat. A szilenciumot késve kezdők a kiesett részt kötelesek
pótolni!
1,0-3,99

4. A tanulás helye: A csoportvezetői beosztás szerint történhet a hálókban, illetve a kijelölt
tanulószobákban. A kötött, félkötetlen tanulmányi rend szerint tanulók részére a földszinti
három tanulószoba, ettől eltérni csak a mindenkori ügyeletes nevelőtanár engedélye
alapján lehet. A végzős évfolyam tanulói csoportvezetői engedéllyel készülhetnek a
szobájukban is. Az elbírálások alapja az előző havi, illetve évi tanulmányi munka. Az év
végi, félévi bukás kizárja az engedély megadását.

5. A kötetlen tanulmányi rendűek saját maguk oszthatják be a tanulási idejüket, oly módon,

hogy törekedniük kell a rendelkezésükre álló idő hatékony kihasználására. Délutáni egyéb
tevékenységükkel nem zavarhatják a szilencium rendjét. Munkájukat 22, illetve 23 óráig
be kell fejezniük. A villanyoltást követő tanulás helye a földszinti tanuló szobák. Ettől
eltérni csak nevelőtanári engedéllyel lehet.
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6. A délutáni korrepetáláson való részvétel (iskolai is) beleszámít a szilencium idejébe.
Kimenő
1. Délután kimenője van a 9 – 13. évfolyam tanulóinak:
 16.15-ig a „kötött”, félkötött időben tanulóknak
 18.15-ig a „kötetlen” időben tanulóknak.
2. Esti kimenője van:
 a nagykorú tanulóknak:
o kötetlenes, félkötetlenes tanulók 19,00-21.00 óra között
o a kötött rend szerint tanulók 20,00 – 21,00 óra óra között
 a nem nagykorú tanulóknak a vacsorát követően legfeljebb 20 óráig, indokolt
esetben nevelőtanári engedéllyel
3. Az esti szabadidőben, 21.00-ig tartózkodhatnak a diákok a gimnázium udvarán a következők
szerint:
 Nyári időszámítás ideje alatt a sportpálya körüli rész a főépületig (padok).
 Téli időszámítás alatt a tartózkodás helye a kollégium körüli piros díszburkolattal
ellátott rész, valamint a kézilabdapálya melletti kivilágított „szalonnasütő” hely.
5.

6.

7.
8.

A település, kollégium (rendszeres vagy esetenkénti) elhagyásához írásos szülői kérés
(értesítés, engedély) és a kollégiumi munkaközösség vezető (távolléte esetén az
ügyeletes nevelő) engedélye szükséges. Amennyiben ezek a kollégiumon kívüli
foglalkozások rendszeresen ismétlődnek az iskolai házirenddel összhangban csak az a
tanuló vehet részt, akinek az előző hónapban a naplóban szereplő jegyeinek átlaga
eléri az elégségest és nincs olyan tantárgy, amelyből bukásra áll.
Az iskolából történő visszaérkezést, a kollégium elhagyását illetve a beérkezést a
portán található kapusnaplóba a valóságnak megfelelően kell bejegyezni. Ennek
elmulasztása fegyelmi vétség.
A kollégiumból éjszakai kimaradást nem engedélyezünk.
Gépkocsi használatot (rendszeresen vagy alkalmanként) a kollégiumi munkaközösség
vezető engedélyezheti szülői kérésre, melyet a tanuló ellenőrző könyvébe kell
bejegyezni. Gépkocsi használatkor a tanulónak a kollégiumba érkezéskor (vasárnap) a
kollégium zárt parkolójába kell beállni – majd a hazautazáskor (péntek) kiállni. Köztes
időben, napokon a gépkocsi használat nem engedélyezett.

Hétvégék rendje
l.

2.

Pénteken a kollégiumot 16 órakor zárjuk. Lehetőség van a csomagokért való
visszajövetelre 11.30-16.00 óra között. Ez alatt az idő alatt a vendégek fogadása
(kivéve: szülők) nem lehetséges.
A vasárnapi visszaérkezés időpontjai:
 A kollégium vasárnap 17 órától van nyitva.
 Nem nagykorú tanulók számára kimenő, visszaérkezés: 19 óra
 Nagykorú tanulóknak kimenő, visszaérkezés: 21 óra
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3.

A kollégiumi hétvégék szervezését az iskola hétvégi rendezvényeihez igazítjuk.

Hiányzások jelentése
A kollégiumi hiányzást orvosi vagy szülői igazolással lehet igazolni.
A hétvégén otthontörténő megbetegedést, hiányzást, a kollégiumból való távolmaradást
kötelező telefonon jelenteni az ügyeletes nevelőtanárnak legkésőbb vasárnap 21 óráig.
3.
A szülői engedéllyel rendelkező „hétfősök” otthoni megbetegedésüket kötelesek
jelenteni a kollégiumnak legkésőbb hétfőn reggel 7,30 óráig.
4.
A kollégiumban történő megbetegedés esetén a nevelőtanárnak vagy ügyeletes tanárnak
kell szólni. A kollégisták az iskolaorvost vagy szakorvost a rendelési időben kereshetik
fel, ahová kötelező magukkal vinni az ellenőrzőjüket. Betegség esetén csak az aznapra
kiírt tanulók maradhatnak a kollégiumban, a többieknek az ellenőrzőbe beírt orvosi
igazolás szerint haza kell utazniuk.
5.
A kollégium elhagyásához szükséges szülői kéréseket, lehetőség szerint a hiányzást
megelőzően kérjük, s nem utólag! Csak különleges egyedi esetekben fogadunk el
telefonon kérelmet, melyet, a hiányzást követően a szülőnek írásban is igazolni kell.
Ettől csak a szülő személyes „elkérése” esetén térünk el.
4.
A kötelező kollégiumi foglalkozásokról történő hiányzásokat, a hiányzást követő első
csoportfoglalkozáson kell igazolni. Az igazolás elmaradása igazolatlan mulasztásnak
számít, melyet a kollégiumi nevelés értékelési rendszere alapján büntetünk.
5.
A fenti szabályok sorozatos megsértőivel szemben a kollégium fegyelmi eljárást
kezdeményezhet.
1.
2.

Látogatók fogadása
1.
2.

A kollégiumban 7 és 21 óra között bármikor fogadhatják szüleiket a tanulók.
Vendégeket (barátokat), fogadni este 20,00 óráig lehet a földszinti, félemeleti folyosón
lévő asztaloknál, ettől eltérni csak a szolgálatban lévő ügyeletes nevelőtanár
engedélyével lehet. A szilencium ideje alatt a szilenciumra kötelezettek vendéget nem
fogadhatnak (kivéve:szülők). A vendég köteles beiratkozni a portán található
vendégnaplóba. A vendégek viselkedéséért a fogadó tanuló felel, a vendég sorozatos
fegyelmezetlensége miatt korlátozható a tanuló vendégfogadása. A hálókba csak a
közeli hozzátartozók (szülők) mehetnek fel nevelőtanári engedéllyel.

Esti foglalkozások rendje
1.

2.
3.

A TV és video 21.30-ig nézhető. Külön nevelői engedéllyel egy-egy kulturális vagy
sportműsor a befejezésig megtekinthető, ha a tanuló a szobájában már előkészült a
lefekvéshez (tisztálkodás, szobarend, ágyazás)! Az engedéllyel fennmaradtak a műsor
megtekintése után nem zavarhatják a már lefeküdt társaik esti pihenőjét!
21.30 után mindenki a saját területén köteles tartózkodni. Fiúk a fiú részen, lányok a
lány részen.
A könyvtár, illetve a számítógépek 21,30-ig használhatók külön rend szerint.
(melléklet)
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Sportfoglalkozások rendje
A vacsorát követő esti időszakban 20,30-21,30 óra között nevelő tanári felügyelet mellett
használhatók az iskola sportlétesítményei a következők szerint:
 Nyári időszámítás ideje alatt:
iskola sportudvara (kézilabda pálya és környéke) 20 órától, a látási viszonyoknak
megfelelően (szürkület).
 Téli időszámítás ideje alatt:
tornaterem, kondicionáló szoba. A foglalkozásokon a váltócipő használata kötelező.

Megjelenés
A kollégiumi ünnepségeken az ünnepi öltözék viselete kötelező (fiúk: sötét nadrág, fehér ing
nyakkendő; lányok: fehér blúz, sötét szoknya).

A zuhanyozás rendje
Az iskolából való visszaéréstől kezdődően az egyéni igényeknek megfelelően folyamatosan,
de legkésőbb 21.45-ig be kell fejeznie mindenkinek!

A villanyoltás rendje
9-11. évfolyam:
22 óra
12-14. évfolyam
23 óra
 A tisztálkodással, ágyazással a végzős évfolyamnak is végeznie kell 21,45-ig.
Magatartásukkal, nem zavarhatják a 22,00-kor lepihenőket! E lehetőséggel való
visszaélés esetén a kedvezményük felfüggeszthető, visszavonható.)
 A villanyoltás után tilos másik szobában tartózkodni, tisztálkodni, étkezni, mobil
telefonon telefonálni! Indokolt esetben, nevelőtanári engedéllyel a földszinti tanulóban
a tanulás lehetséges.

A telefonálás rendje
A kollégista tanuló a kötelező szilencium ideje alatt nem fogadhat telefonhívást, nem
használhatja mobil telefonját. Ez alól kivételt képeznek a kötetlen munkarend szerint tanulók,
ha a telefon közelében tartózkodnak, mivel a szilencium ideje alatt az értesítés szünetel.
Telefonhívásokat hétköznap 21.00-ig, hétvégén 21 óráig fogad a kollégium.
A kollégium területén használt mobil telefonok nem zavarhatják a szilenciumot, valamint a
kollégiumi élet egyéb színtereit. (pl. villanyoltás, vacsora, társalgó, könyvtár)
A kollégiumba behozott mobiltelefonokért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal.
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Váltócipő használata
A kollégiumi rend, és a tisztaság megőrzése érdekében minden tanulónak kötelező a váltócipő
használata. A kollégium elhagyása előtt kötelező cipőt cserélni. A cipők helye a földszinti
folyosón elhelyezett zárható cipőtároló szekrényekben van. Az iskolából való visszatérés után
szintén cipőt kell váltani. A cipőcsere sorozatos elmulasztása csoportvezetői büntetést, illetve
a folyosói rend kötelező helyreállítását vonja maga után (takarítás)!

A kollégiumba behozható, közvetlenül nem a tanulást segítő tárgyak
használatára vonatkozó rend
A kollégiumba előzetes – kollégiumi munkaközösség vezető, nevelőtanári – engedéllyel
behozható minden olyan közvetlenül a tanulmányi munkával összefüggésbe nem hozható
tárgy, amelyért a tanuló vállal közvetlen felelősséget. Elektromos berendezések közül a
lakószobákban nem használhatóak a következő nagyteljesítményű berendezések: rezsó,
olajsütő, szendvicssütő, teafőző, olajradiátor, merülőforraló stb. Az előbbi eszközök
használati helye kizárólagosan csak az emeleti „teakonyhák” lehetnek. A szabályok
megszegőitől az eszközök a pénteki hazautazásig elvehetők a további baleset-megelőzés
érdekében.

Helyiségek használati rendje
A helyiségek használati rendjét a házirend melléklete szabályozza!

TILALMAK
1. A kollégium egész területén szigorúan tilos a dohányzás!
2. Tilos a kollégiumban, valamint a kollégiumi rendezvényeken, illetve a pedagógiai
programban meghatározott kollégiumon kívüli rendezvényeken a dohányzás
(elektromos cigaretta is), a szeszes ital és mindennemű kábítószer fogyasztása!
Vitatott esetben a kollégium vezetője értesíti a szülőket, illetve az iskolaorvost.
3. Tilos egy másik diák testi sérthetetlenségéhez való jogának megsértése.
4. Tilos a tulajdonhoz való jog megsértése!
5. A tilalmak megszegőivel szemben igazgatói szintű büntetést, illetve az eset
súlyosságát figyelembe véve fegyelmi eljárást kezdeményezünk, ami a kollégiumból
történő kizárást is maga után vonhatja.
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A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
Jutalmazás
l.
A kollégiumi közösségek, az egyes tanulók tanulmányi, közösségi munkájában,
magatartásában, egyéb tevékenységében elért eredményeket jutalmazzuk. A dicséretet,
jutalmat a közösség előtt adjuk át.
2.
A jutalmazás fokozatait és formáit a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület
állapítja meg.
3.
A jelentősebb jutalmak, díjak odaítélésekor a diákönkormányzat egyetértési jogot
gyakorol. A diákönkormányzat is kezdeményezhet, illetve adományozhat dicséretet, jutalmat.
4.
A jelentősebb dicséretekről, jutalmakról a tanuló osztályfőnökét illetve szüleit
tájékoztatjuk.
5.
A jutalmazás fokozatai, formái:
- nevelőtanári dicséret szóban, írásban
- csoportvezetői dicséret szóban, írásban
- kollégiumi nevelőtestületi dicséret írásban
- igazgatói dicséret írásban
A kollégiumi tanulók fegyelmi felelőssége
1. Az a tanuló, aki a kollégium rendjét szándékosan, vagy gondatlanságból megszegi,
fegyelmi büntetésben részesíthető.
2. A fegyelmi büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló
életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát.
3. A fegyelmi büntetés nem lehet megtorló, vagy megalázó. Testi fenyítést alkalmazni tilos.
4. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben –a vétség súlyára tekintettel- el lehet térni.
5. A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek:
 Csoportvezetői figyelmeztetés szóban, írásban
 Csoportvezetői intés írásban
 Kollégiumi nevelőtestületi intés
 Kollégiumi nevelőtestületi megrovás
 Kollégiumi nevelőtestületi szigorú megrovás
 Igazgatói megrovás
6. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló ellenőrző könyvébe és a csoport naplóba be kell írni.
7. Ha a tanuló a kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető melynek legsúlyosabb formája a
kollégiumból történő kizárás. A felelősségre vonás eljárás módjára a törvény (KT)
rendelkezései az irányadók.
8. A fegyelmi intézkedéseket -a körülmények mérlegelésével –a csoportvezető
kezdeményezi.
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A büntetések konkrétabb formái
A.)

FEGYELMI BÜNTETÉSEK

Csoportvezetői
a) figyelmeztetés szóban
b) figyelmeztetés írásban
c) intés
Vonatkozik a viselkedésre, a rend megtartására, megbízatások teljesítésére,
igazolatlan mulasztásokra
(pl. szándékos rongálás, csúnya beszéd, durva viselkedés stb.)

Kollégiumi nevelőtestületi:
a) intés
b) megrovás
c) szigorú megrovás
Vonatkozik a következőkre: tilalmi szabályok megsértése, ismételt igazolatlan
mulasztásokra
 a csoportvezetői figyelmeztetést követő házirend ismételt megsértésére
 dohányzás (elektromos cigaretta is), szeszesital, drog fogyasztása és ittas
állapot a kollégium területén
 az épületből nevelői engedély nélküli önkényes eltávozás

Igazgatói:
a) megrovás
Vonatkozik a következőkre: a házirend ismételt megsértése esetén

Fegyelmi eljárás:
a) megrovás
b) szigorú megrovás
c) kizárás
Vonatkozik:
 az igazgatói megrovást követő házirend ismételt megsértésére
 a Btk. által büntetett cselekményekre
(pl: testi sértés, egymás megalázása, lopás)
B.)

AZ IGAZOLATLAN MULASZTÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI
1 igazolatlan óra esetén:
2-4 igazolatlan óra esetén:

a szülő hivatalos értesítése (ellenőrző könyvben, a
csoportvezető nevelőtanár intézi)
csoportvezetői figyelmeztetés
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5 igazolatlan óra esetén:
6-9 igazolatlan óra esetén:
10-19 igazolatlan óra:
20-30 igazolatlan óra felett:
30 óra felett:

csoportvezetői intés
kollégiumi nevelőtestületi intés
kollégiumi nevelőtestületi megrovás
kollégiumi nevelőtestületi szigorú megrovás
igazgatói megrovás

XII. Záró rendelkezések
1. A házirend mellékletei:
a. a kollégiumi helyiségek használati rendje
b. szobarend verseny értékelési szempontjai
2. A házirend az iskolai nevelőtestület elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig
érvényes.
3. Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend
elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a mellékleteivel együtt a
diákönkormányzatnak át kell adni, a kollégium nevelőtanári szobájában, illetve a
tanulmányi faliújságon ki kell függeszteni, úgy, hogy azt bárki szabadon
megtekinthesse.
4. A házirend 1 példányát beiratkozáskor a tanulónak és szülőjének át kell adni.
E feladat megszervezése az intézményvezető feladata.
5. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot
a diákönkormányzatnál, vagy a kollégiumi munkaközösség vezetőjénél. Az így
beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt.
6. Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel a
kollégium vezetőjéhez, valamint a diákönkormányzat elnökéhez.
7. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő
5 munkanapon belül a kollégiumi munkaközösség vezetője gondoskodik.
8. A házirend rendelkezéseit az iskolába történő beiratkozás pillanatától köteles a tanuló
betartani. Beiratkozáskor a tanuló és szülei (gondviselője) aláírásukkal jelzik, hogy a
házirend pontjait tudomásul vették, és azok betartását önmagukra nézve kötelezőnek
tartják.

Nyíry Zsolt
Kollégiumi munkaközösség vezető sk.

Holly Eszter
DÖK elnöke sk.
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1.sz melléklet
a) A KOLLÉGIUM HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE

Mosó szárító helyiség
-

A mosást este 21.30-ig be kell fejezni, a villanyoltás, takarodó zavartalansága miatt!

-

A helyiség berendezéseit a használati utasításban foglaltak szerint köteles mindenki
használni! Az eszközök működésében tapasztalt rendellenességet azonnal jelenteni kell az
ügyeletes nevelőtanárnak

-

TV-s társalgó (I.emelet fiú rész, rövid folyosó)
-

Délelőtt 11.30-tól este 21.30-ig tartózkodhatsz - beszélgethetsz, tévézhetsz, videózhatsz a folyosón.

-

A folyosót távozáskor mindig rendben hagyd el! A bútorokat tedd a helyére, szemét ne
maradjon utánad!

-

Az elkért dvd lejátszó, videomagnó kulcsát a portán add le!

„Biliárdos” társalgó (I. emelet)
-

Délután 16.15-ig és este 19.00-21.30-ig tartózkodhatsz - beszélgethetsz, biliárdozhatsz - a
helyiségben.

-

A szilencium ideje alatt a „biliárdos” nem használható!

-

A „biliárdost” távozáskor mindig rendben hagyd el! A bútorokat tedd a helyére, szemét ne
maradjon utánad!

TV-s társalgó (II.emelet)
-

Délelőtt 11.30-tól este 21.30-ig tartózkodhatsz - beszélgethetsz, tévézhetsz, videózhatsz a helyiségben.

-

A szilencium idejében a korrepetálások színtere, ezért itt a videózás, zenehallgatás ez idő
alatt tilos!

-

A társalgót távozáskor mindig rendben hagyd el! A bútorokat tedd a helyére, szemét ne
maradjon utánad!
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Számítógép terem
-

Hétfőtől csütörtökig naponta 11.30 órától 21.30 óráig tart nyitva.

-

A szilencium első fele alatt csak a kötetlenesek, félkötetlenesek használhatják a gépeket
(kivétel: ügyeletes nevelőtanári engedély).

-

A délutáni, esti idő alatt elsőbbséget élvez, aki a gépeket tanulmányaihoz venné igénybe
(táblázatkezelés, szövegszerkesztés, stb.), ezt követi a sorrendben az internet használat,
majd a játék, zenehallgatás.

-

A szakköri foglalkozások (számítógépes) ideje alatt az internet használat, géphasználat
szünetel.

-

A gépterem használatát rendszeresen és szándékosan megsértők géphasználati joga
felfüggesztésre kerül, valamint az eset súlyosságától függően akár meg is szűnhet. Azon
tanulók akik géphasználati joggal nem rendelkeznek, a gépteremben nem
tartózkodhatnak! A gépteremben a vendégfogadás szigorúan tilos!

-

A számítógépeknél az étkezés szigorúan tilos!

Laptop használat
- A kollégiumba szülői kérelemre a kollégiumi munkaközösség vezetőjének írásos
engedélyével (2.sz melléklet) laptop behozható. A laptop használata nem zavarhatja a
kollégium - napi – rendjét (szilencium, esti pihenőidő). A használatra vonatkozó szabályok
megsértése a használat megszűnésével jár. A kollégiumba behozott laptopokért a
kollégium anyagi felelősséget nem vállal.

Teakonyha
-

Az étkezést, főzést este 21.30-ig be kell fejezni, a villanyoltás, takarodó zavartalansága
miatt!
A teakonyhában található berendezési tárgyakat a lakószobákba elvinni szigorúan tilos.
Az étkezés, főzés után köteles mindenki elpakolni, elmosogatni, rendet hagyni maga után.
A helyiség berendezéseit a használati utasításban foglaltak szerint köteles mindenki
használni! Az eszközök működésében tapasztalt rendellenességet azonnal jelenteni kell az
ügyeletes nevelőtanárnak.

Rendezvényterem
-

A közös ünnepségek, diákgyűlések, Dök-rendezvények színtere.
A zongorát tanulók, zenét gyakorlók, nevelői engedéllyel próbálhatnak a teremben.
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Lakószobák
-

-

Tartsatok rendet egész napon át. Szilencium idejében a tanulás helye a szoba is.
(végzősök, nevelői engedély)
Zenét csak akkor hallgassatok, ha az egyetlen szobatársat sem zavar.
A pihenéshez, szabadidőben történő alváshoz biztosítsátok a csendet, a nyugalmat.
Romlandó ételeket ne tartsatok a szobában, azokat a szoba előtti hűtőszekrényben
tároljátok. A hűtőgépek tisztaságáért a szobák felelnek! Hazautazás előtt minden szoba
köteles a hűtőjét rendben, tisztán hátrahagyni!
Lehetőség szerint az étkezést az étkezőben végezzétek, az ettől eltérő esetekben az étkezés
befejezése után a szobát tisztán kell hátrahagyni.
Az étkezés befejezése után a mosogatást a szobák közti vizesblokkban, illetve a
teakonyhában végezheted el. Mosatlant ne hagyj a mosogatóban!
A szobák berendezési tárgyaiért a szoba közösen felel.
A fiúk nem mehetnek a leányok szobáiba, leányok a fiúk szobáiba. A leányok, fiúk
találkozási helye, közös programjaik, munkáik színterei a közösen használt helyiségek
(társalgók, ebédlő, tanuló stb.) hátsó udvar, pálya.

Fürdőszoba, Wc
-

Ügyelj önmagad és társaid testi épségére!
Vigyázzatok a tusolók, wc-k épségére, tisztaságára!
A tisztálkodásra, zuhanyozásra lehetőséged van az iskolából visszaérkezéstől 21.45-ig!
Ezt követően nem zavarhatod tisztálkodásoddal a villanyoltás, takarodó rendjét.

Könyvtár
-

A tanulmányaidhoz szükséges könyveket a következő időpontokban kölcsönözheted a
kollégium könyvtárából:
Hétfő – Csütörtök :
11.30 – 15.45
20.00 – 21.30
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A GIMNÁZIUM HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE

Étkező
-

A reggelizés ideje: 7,15-7,45

-

Vacsora ideje:

-

A konyhai edényeket a szobákba felvinni szigorúan tilos.

-

Az étkezés befejeztével az asztalt hagyd rendben!

-

Az ebédlőben kultúráltan viselkedj!

18.00-19.00 (vacsora kiadás 18.30-ig)

Kondi terem, tornaterem
-

Ezekben a helységekben, csak nevelői felügyelettel tartózkodhatsz.

-

A váltócipő használata kötelező!

-

A téli időszámítás ideje alatt este 20,00-tól 21,00 óráig gyakorolhatsz.

-

Munkádat bemelegítéssel kezd az esetleges sérülések elkerülése miatt.

-

Ügyelj önmagad és társad testi épségére!
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b) A REGGELI SZOBAREND ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
Minden ágyat be kell ágyazni.
Az asztalokon, polcokon rendnek kell lennie, szemét nélkül.
A papucsok, cipők helye a cipős, míg a ruháké a ruhásszekrény.
A tanulóasztalokon csak a tanuláshoz nélkülözhetetlen felszerelések maradhatnak,
rendben.
5. Ételmaradékok, nem lehetnek szanaszét az asztalokon.
6. A hűtőgépek tisztaságáért a szobák felelnek!
7. Mosatlant ne hagyj a mosogatóban!
1.
2.
3.
4.

Megjegyzés:




Ezen értékelési szempontok figyelmen kívül hagyása a maximálisan adható
pontszám (5 pont) csökkentésével jár!
Az ellenőrzéseket mindennap más tanár végzi a fenti egységes szempontok
alapján.
A jutalmazásra negyedévenként a kollégiumvezető tesz javaslatot, a
diákönkormányzat véleményét kikérve.
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2.sz melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott

...........................................................................................................

hozzájárulok, hogy gyermekem ............................................................................
.......................................osztályos tanuló a kollégiumba laptopot behozzon.
Tudomásul veszem, hogy a kollégium a laptopért anyagi felelősséget nem vállal.

Dátum: ..........................................

..............................................................
Szülő, gondviselő
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