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int6zm6nyekmiik6d6s6r6l6s a
(VIIL 31.) EMMI rendeleta nevelesi-oktatasi
2012012.
6l
kdznevel6siint6zm6nyekn6vhaszn6lat6r
A 2011.6vi CLKOWIL ttirv6nya szakk6pz6sr6l
(VIII.8.) EMMI rendeleta KollegiumiNevel6sorsz6gosAlapprogramjanak
Az 5912013.
kiad6sar6l
int6zm6nyekmtik6d6s6r6lsz6l6
A 30/2004.(x. 2s.) oM rendeleta nevel6si-oktat6si
IIll994. (VI. 8.) MKM rendeletm6dositrlsar6l.
22912012 (VIII. 28.) Kormiinyrendelet a nemzeti kiiznevel6sr6l sz6l6 tiirv6ny
v6gehajtasar6l.
A kdzalkalmazottakr6ls2616 7992. 6'ti )C(XIII. t6rv6ny v6grehajtasar6la kdzoktatasi
ttrgyl13811992.(X. 8.) Korm.rendelet
int6zm6nyekben

r. AT,TA.IANOSRENDELKEZESEK
1.1.A hazirenda koll6giumbels661et6tszabilyozza.Hatalyosa koll6giumteljesteriiletdn,
illetve a szervezettkoll6giumi rendezv6nyeken6s a Pedag6giaiProgrambanmeghat6rozott'
toll6giumon kiviili rendJzv6nyeken,ha az ezekenval6 r6szv6tela koll6gium szervez6s6ben
tdrt6nik.
itlrtAzmdrry
dolgoz6ira egyaftint'
1.2. A hifji.iend 6rv6nyesa tanu16ka, a pedag6gusoka,az
valaminta koll6giumi ell6t6stig6nybevev6 tanul6k sziileire'
1.3. A hazirenda hat6lybal6p6senapj6t6l visszavoniisig6rv6nyes,a koll6giumbava16
a koll6giumitags6gmegsztin6s6ig.
beiratkoz6st6l
1.4. A kolldgium tanul6ira, dolgoz6ira a hinirenden kiviil vonatkozik minden olyan
is vonatkozik(SZMSZ,PEPO)'
r6jukegy6bk6nt
koll6giumibel-s6szabillyzat,ami

1.5. A kolldgiumhrlzirendjeritlapitjameg a jogszabrilyban
meghatrirozott
tanul6ijogok 6s
kdteless6gekgyakorl6s6val,a koll6giumi munkarenddel,a tanul6szobai6s a tan6nln kiviili
foglalkoz6sokkal,a koll6gium helyis6geinekhaszn6latrlval
kapcsolatoshelyi szabrflyokat.
1.6.A jogszab6lybanlefektetett ellirhsokat ah{zirend csaka sziiks6gesm6rtdkbensoroljafel.
Ennek ellen6rea kolldgium valamennyitanul6jrira,pedag6gusrlra,dolgoz6jfuavonatkozik a
hatrilyos rnagyar jogrendszer valamennyi szablya 6s kdteless6gi.ikezek meglatt sa a
koll6giumteriilet6nis.
1.7. A hrizirendet a nevel6testiilet fogadja el, a diiikdnkormlnyzal egyetert6sijogrinak
gyakorl6sa utri'n. A h{ziend m6dositris6t meghatrlrozott eljrir6s keret6ben brirki
kezdemdnyezheti
a tagsAgtribb mint 50%-anaktrirnogatds6val.
A h6zirendm6dosit{s6tc6126
javaslatokat inlsban a koll6giumi dirikdnkormrinyzathoz, vagy a kolldgiumvezet6hdzkell
eljuttatni.
1.8. A hri.zirendmegsdrtese
esetdnsz6monk6rdsnek,
fegyelmez6int6zked6snek,
fegyelmi
eljtinis lefolytatrisrinakvan helye. Fokozatai a kolldgiumi SZMSZ-bental6lhat6k, melynek
jogszabilyoktartalmazzik(1111994
r6szletes
szabrflyait
(VI. 8.) MKM rendelet329).

2. ATANULoJOGAI
2.1.A tanul6joga, hogy szem6lyis6g6t,
emberim6lt6s6g6t
6sjogait tiszteletben
tartsiik,vele
szembenfizikai 6s lelki er6szakot,testi fenyft6stne alkalmazzanak,megalin6 biintetdsnek
vagy ban6sm6dnakne vessdk al6. Ha a tanul6 itgy 6rzi, hogy erkdlcsi mivoltriban
megs6rtett6k,seglts6g6rtfordulhat a csoportvezet6nevel6tanriLrrlhoz,
a diiikiinkormrinyzathoz,
a koll6gium vezetbjlhez,illetve ir6sbanpanasztteheta kolldgium vezet6jdn6l6s a t6rv6nyben
meghatrirozottak
szerintk6rheti az ot 6rt sdrelemorvosl6s6t.
2.2. A tanul6tnem 6rheti h6hriny lelkiismereti meggy6z6d6se,
vdlem6nyemiatt. Ha a tanul6
,6gy6rzi, hogy ajog6ban megsdrtett6k,segits6g6rtforduihat a csoporwezet6nevel6taniiriihoz,
a didkdnkormrinyzathoz,
a koll6gium vezet6j1hez,illetve ir6sbanpanaszttehot a kolldgium
vezet6jdn6l6sa tdrv6nybenmeghatrlrozottak
szerintk6rhetiaz 6t 6rt s6relemorvosliis6t.
2.3.A tanul6joga,hogy felv6tel6tk6rjea koll6giumba,a felv6telegytandwesz6l.A felvdteli
k6relem elbinfl6siinak elvei: {anulm6nyi eredmeny, szoci6lis r6szorults6g, bejr{r6si
neh6zs6gek.
2.4. A tanul6 joga, hogy vilaszt6 6s vrflaszthat6legyen a koll6giumi dirikdnkormrinyzat
szervezet6ben(tanulmanyi eredm6nyt6l ftigg6en). A villasztds rdszletes szabelyait a
ditikiinkormdnyzatSzervezeti6sMiikdd6si Szab lyzatatartalmazza.
2.5. A taaul6 joga, hogy ellene kollektiv biintetdseketne alkalmazzanak,azaz misok
viselkeddse,magatart6sa
miatt 6t h6ttiny ne 6rje.
2.6. A tanul6nak joga, hogy tanulmiiLnyimunk6jdhoz segits6get kapjon (korrepetril6s,
felz{tk6ztatis).Ilyen ir6nyri ig6ny6ta nevel6tanrlrrimak
kell jeleznie, aki t6jdkozatja a tanul6t
a lehet6s6sek6l.

2.7. A tanul6nakjoga, hogy r6szt vegyen a koll6gium kulturdlis 6let6ben,koll6giumi
tanulmdnyiversenyeken,illetve joga, hogy ilyen meghirdetds6tkezdem5nyezze
a koll6giumi
didkdnkormrinyzatr$LAz 6vi hagyomr{nyosrendezv6nyek,versenyek id6pontj6t a tan6v
koll6giumi munkateN e tartalmazza.
2.8. A tanul6nak jog4 hogy r6szt vegyen a felzilrk6nat6 6tin, illetve tan6rrln kiviili
foglalkozisokon,a tan6rrinkivtili foglalkoz6sokaa tan6vels6k6t het6benlehetjelentkezni a
meghirdetettfelt6telek szerint.A tan6r6nkiviili foglalkoz6sokmeghirdetdsea nevel6taniirok
feladata,aj elentkez6seket
is nekik kell leadni.
2.9. A tanul6knakjoguk van, hogy di6kkcirdket hozzanakl6tre. Ennek feltdtele, hogy 6ves
foglalkoz6siterwel rendelkezzenek6sa tags6gl6tszriLrna
minimum 8 fr legyen.
2.10.A tanul6nakjoga, hogy levelez6shez
val6 jog6t tiszteletbentartsrik.N6we s26166s a
koll6giumba6rkez6postaikiildem6nyeita kolldgium nembonthatjafel 6snem iktatja.
2.I1. A tanul6nakjoga, hogy igdnybevegye a kolldgium k6n1-vtrir6t,
szimit6g6pes-6s
sportszobrij
6t t6ritdsmentesen
hasznilhatja.
2.12.A tanul6nakjoga,hogy kiemelked6tanulmrinyimunk6j66rt,k6zdss6gitevdkenysdgd6rt
dics6retben,jutalomban r6szesriljdn. A jutalmak odaftdl6s66l 6vente k6t alkalommal
(kar6csony,6v v6ge) a koll6giumvezet6,a csoportvezet6nevel6tan6r6s a diiiktinkorm6nyzat
d6nthet.A jutalmaz6selveia koll6giumiSZMSZ-bental6lhat6.
2.13.A tanul6nakjoga,hogyhit- 6svall6soktatrisban
rdszesiiljdn.
2.14.A tanul6nakj oga,hogyrendszeres
eg€szsdgiigyi
feliigyeletben
6sell6t6sban
r€szesiiljtin.
Ennekmegfelel6enjelentkezhetaz iskolaorvosn6lvizsgilatra, rendel6siid6n kfviil a k6rhbz
iigyelet6n, valamint rendszeresid6kdzdnkdnt az iskol6val kdzdsen szervezett kdtelezl
sztir6vizsgrllaton
kell rdsztvennie.
A betegs6gtiineteinek6szlel6sekora kolldgium a lehet6legrdvidebbfton 6rtesitia sziil6t 6sa
tanul6t elhildniti t6rsait6l a betegszob6ban.
Amennyiben sziiksdges,gondoskodik,hogy a
tanul6megfelel6ell6t6sbanrdszesiiljdn.
2.15.A tanul6nakjoga, hogy szem6lyesen,
vagy k6pvisel6ritjrin rdszt vegyenaz 6t 6rint6
d6ntdsekmeghozatal6ban.
Joga6rvdnyesiil6se6rdek6bena koll6giumbandi6kdnkormrinyzat
mrik6dik,a tanul6 e szervbenv6laszt66svdlaszthat6.
2.16.A tanul6nakjoga, hogy a koJt6giumvezet6slgdhez,a nevel6testiilettagsaihoz,valamint
a dirikdnkorm6nyzathoz
forduljon kdr6seivel,javaslataival.Javaslataira15naponbeliil vrflaszt
kell kapnia.
2.17.A tanul6nakjoga, hogy adataita kolldgiumbiztons6gos
k6rtilm6nyekkdzdttkezelje.A
tanul6 a koll6gium vezetbj6t6lir6sbankdrheti adatainakmegtekint6s6tilletve amennyiben
vriltoziistdrt6nt adataiban,ennekhelyesbitds6t(t6rzsk6n1v,nevel6taaiirifeljegyz6sek).
2.18. A tanul6nakjoga, hogy jogai megsdrtdse
eset6n- jogszab6lybanmeghatfuozottak
szerintpanasztnrijtson be a koll6gium vezet6j6hez(tdrv6nyessdgik6relmet nyirjtson be a
fenntart6szervhez).

3.A TANUI-,Or
rOrnr-,nZnrrsBcnr
3.1. A tanul6 kiiteless6ge,hogy a koll6giumi pedag6giaiprogrambanfoglalt tanuknrinyi
kdtelezettsegnek
elegettegyen.A tan6ftikonmaxim6lisanfelk6sziiljdnaz iskolai tan6ni,tra.
jelen legyen.Az
3.2. A tanul6 kdteless6ge,
hogy a d6lut6nifelk6sziil6sifoglalkozrisokon
iskolai foglalkoz6sainakv6g6t kdvet6en1egk6s6bbf6l 6r6va1jelenjen meg a tanul6szob6Ln.
Amennyiben a tanul6szobai. kiitelezetts6geit elmulasztja, kolldgiUmi kedvezrndnyek
megvon6s6ban
rdszesiil.
3.3. A tanul6 kdteless6ge, hogy azokon a tan6riin kiviili foglalkozdsokon heti
rendszeressdggel
6v vdgdigmegjelenjen, amelyekrea tan6vels6k6t het6benj elentkezett.
3.4. A tanul6 kdteless6ge,hogy magatartasafegyelmezettlegyen, a hrizirend eltiirdsait 6s a
kolldgiumravonatkoz6kiildnlegesszabrilyokattartsabe.
3.5. A tanul6 li6teless6ge, hogy a koll6gium vezetojlnek, tanirainak, dolgoz6inak,
didkt6rsainakemberim6lt6s6g6t6sjogait tiszteletbentartsa.
3.6. A tarul6 az int6zm6ny pedag6gusa vagy m6s alkalmazottja ellen inlnyul6
ktiziiss6gellenes
cselekmdnyelkdvet6sevagy azzal val6 fenyeget6dz6sa koll6giumi,
kiiziiss6gi egyiitt6l6s szabilyaival alapvet6en ellent6tes magatart6s tanisitrisa s6rti a
koll6gium helyi normdit 6s a nevel6si-oktat6si folyamatban r6szt vev6 tanul6k 6s
pedag6gusok alapvet<i drdekeit 6s a kdzossdg 6rt6keit. Ha tanul6 rfltal elkdvetett
kdzdss6gellenes
magatart6s,vagy az a7.7.al
tirteno fenyeget6sbiintet6jogi felel6ssdghatri'lya
al|tartozik, a sziiks6geshat6s6gibejelent1staz intdzmdnyhalad6ktalanulmegteszi.
Ha a kdzdss6gellenes
magatart6sfegyelmi eljrir6shatrflya al6 tartozik, a fegyelmi eljrir6sta
tudom6sszerzdst6l
szimitott 15 naponbelnla 20/2012.(V[I.31.) EMMI rendelet21. pontja
szerintjrirunk el.
Fegyelmieljrlrrissor6na kdvetkez6fegyelmi biintet6sekszabhat6kki:
juttatrlsokcsdkkent6se,
a.) meghalirozottkedvezmdnyek,
megvon6sa,
b) 6thelyezdsmasik 6piiletbe(firik esetdn),tanul6csoportba
c) kiz6r6saz int6nn6nyb61.
3.7.A tanul6kriteless6ge,
hogyv6djea szem6lyi6skiiz6ss6gitulajdont.Lopdsvagyrongiilis
t6ny6tjelentsea kolldgiumpedag6gusainak.
A tanul6 a bekdlt6z6stkdvet6ena leltrirral tveIt szob66rttan6v v6g6ig fe1e16ss6get
vfllal. A
tanul6 kdteless6ge,hogy a koll6gium berendez6seiben,
termeibenokozott krirokatmegtdritse.
A k6rt6rit6sife1e16ss6gr6l
az intdzmdnySZMSZ-erendelkezik.
3.8. A tanul6 kiiteless6ge,hogy az intlzmdny pedag6gusainakk6r6seit, utasltrisait- az
dszszeriis6g
hatiirrinbeliil teljesitse.
3.9. A tanul6 kdteless6ge,hogy betartsa az eg6szs6gv6delmi,
tiizvddelmi szabrllyokat,
amelyeka koll6gium SZMSZ-6nekmell6klet6tk6pezik.A tan6v kezdetekora nevel6tanairok
illetve a kolldgium hizv6delmi felel6sea tanul6ktudom6srirahozzifr-e szabilyzatoktartalm6t,
melynekelsaj6tit6s6ta tanul6k al6ir6sukkaligazoljdk.

3.10.A tanul6kiiteless6ge,
hogy a folyos6kon6s egy6bk6zdshelj'is6gekben
ffird6kiipenl
haszn6ljonaz esti dsreggelitiszkilkod6sid6szak6ban.
3.11.A tanul6kitteless6ge,
hogy6vja saj6t6strirsaitesti6ps6g6t,
eg€szsdgdt
6shaladdktalanul
jelentse a feliigyeletdt el16t6 pedag6gusnak,ha saj6t mag6t, trirsait, vagy m6sokat
vesz9lyezlst6rillapotot 6szlelt,tov6bb6- amennyibendllapotalehet6v6teszi - ha megsdriilt.
A koll6gium a tanul6i balesetnilj egyz6kiinyvetvesz fel 24 6rinbe1il.
3.12.A tanul6kdtelessdge,
hogy kolldgiumi szobdjht,k6zvetlenk6myezet6trendbentarts4
ne vesz6lyeztesse
tiirsai egdszsdges
6letrn6dj6hozval6 jogdt.
3.13.A tanul6ka szob6ikatkulccsal z{rhatjik,ha nemtart6zkodnaka lak6szob6kban.Ejszaka
6segydbbenttart6zkodiisesetdna szobrikattilos bezrirni,6s/vagyeltorlaszolni.
3.14. A fri*. a 2. emeleti folyos6n csak 13 6rit6l 21 6r6ig tart6zkodhatrak.A reggeli
k6sztil6d6sidejdn 6s 21 6rflt6l az 1. emeletencsak az ott lak6 linyok tart6zkodhatnak.A
kdzdss6gihelyisdgeket(sportszoba,trirsalg6, kdnyvtlr, t5v5z6, sz6mit6g6pszoba) a firik,
l6nyok egyatlnt haszn6lhadriktanul6id6n kivtil az esti kimen6 v6g6ig.Ez csak nevel6tandri
enged6llyelm6dodulhat.
3.15.A 13. 6vfolyamostanul6kraa kdtelez6tan6raielfoglalts6gnem vonatkozik,tanul6si
idejiiket szabadon oszthatjrik be. Szabadid6stev6kenysdgiikkeltirsai felkdsziil6s6t ne
zavaqdk.
3.16.A tanul6kdtelessdge,
hogya ftird6helyisegeit21.456r6igelhagyja.

4. ALTALANoS SZABAT,yoT
4.1. A koll6gium h6zirendjea tanul6k kin6zet6re,,magatartiisiira
nem fogalmazmeg eszt6tikai
6s etikai szabdlyokat. En a hiu;irend mell6kletekdnt a ,,Koll6giumi etika 6 pontja',
tj.ttalm zTa,

4.2. A koll6gium teriilet6t 16 6s 18.456ra kdzdtt a tanul6 csak a csoportve
zet6 neveli5
enged6lydvelhagyhatja el. Mentesiil a tanul6 a tan6rai kdtelezettsdgal6l, amennyiben
tanulmdnyieredm6nyemeghaladjaa 3,75-6s6tlagot ft6thavi ellen6rz6ssor6nvriltozhat).A
tiibbi egy6nilegtanul616-18.456rakdzdttkdtelesa szrimtira
kijeltilt helyentanulni.
4.3. A tanul6k igdnybe vehetik a kolldgium teriiletdn miik6d6 dttermet, ahol nap 3-szori
6tkezdsrevan lehet6s6g.A tanul6k mindennaptririh6nap5-10-ekdzott kdtelesekbefizeni az
el6zohavi 6tkezdsidijat, sz6mlaellendben.
4.4. A kolldgiumbantilos anyagiellenszolg6ltat6sfej6benszervezettvagy engeddlyhezk6t6tt
szerencsevagy hazitrdj 6t1kszewez6se,
lebonyolftisa.
4.5.A koll6gium tertilet6n,az udvaron,valamint a bej/rrat5 m6teresk6rzet6bena doh(nyzfus
szigoniantilos.

4.6.A koll6giumter6nszeszes
ital 6sdrogfogyaszt6s4
valamintezekbehozilalaszigoruan
tilos.Tilosittasanvagydrogosdllapotban
6rkeznia kolldgiumba.
4.7. Tilos a koll6gium teriiletdrebehoznifegyvernekLitsz6valamint annakmin6siil6 trirgyat,
szur6,v6g6eszkiizdket,amelyekhaszn6latabiintet6eljAdstvonnamagaut6n.
4.8. Tan6tikon infokommunikici6s eszkdzkizrir6lagtanullsi cdlra hasm61hat6.
Amennyiben
a tanul6 telefonj6t nem tanul6si c6llal haszn6ljatan6r6n, illetve annak jelzlse zava4a a
tanul6st,a nevel6tan6rfelsz6litja a tanul6t a telefon kikapcsol6s6ra,tadhsitraa tan6ravdg6ig.
valamint ddnthetfegyelmezriint6zked6smegt6tel6r6l.Villanyolt6s utiin mobiltelefo4i6tcsak
a lak6szob6j6ban
hasznrllhatja
trirsaibeleegyez6s6vel.
4.9. A koll6gium teriiletdnmobil eszkiSzzel
rdgzitett inform6ci6 (bele6rtvea hangilletve fot6,
vide6 rdgzit6s6t is) az int6zmdny saj6t tulajdondt kdpezi, azt felhasznri{ni, terjeszteni,
kdz6ss6gi
oldalakonmegosztani
csakaz int6zmdnyvezet6j6nek
el6zetesenged6ly6vel
lehet.
4.10. A nevel6i szobdbantalflhat6 telefonr6l csak siirg6s 6s kdzdrdekritelefonhivrisok
int6zhet6k.
4.11. Tilos a tan6nin.6tkemi,mertezzelzava{aa tan6rafegyelmdt.
4.12.A szobitkbaaDVD lej tsz6t,laptopot216-ig szabadhasznrilni.
4.13. A tanul6 a koll6giumbaval6 bekdltdzdsekoreldiintheti,hogy drt6ktrirgyaitsajht
feleldssdgdre
magim6ltartja,vagymeg6rz6sre
leadjaa nevel6iszob6ba.
A tanu161000forintndl nagyobbdsszegripdnzdtleadhatjameg6rz6srea nevel6i szobhban,az
iigyeletesnevel6nek.
4.13. A tanulQk6rt6keiket kdteleseka lak6szob6banbe6pitett szekr6nybenelz{rni, mert a
koll6gium ezekdrtnem vifllal krirt6rit6sifelel6ss6get.
4.14. A szobrik rendjdt napi rendszeress6ggel,
a tanul6k szekr6nyeit,6gyait heti
rendszeress6ggel
ellen6rizziik. A szobiik hangulatosabb6,otthonosabb6t6tel6re ir6nyul6
minden6rtelmeskezdemdnyezdst
a koll6gium vezet6setiimogat,de a megval6sitis el6tt a^ a
nevel6tanrlrokkal
e16z6leg
megkell besz6lni.
4.15.A szobdk6trendez6se
balesetvddelmi
6segdszsdgiigyi
okokb6ltilos.
4.16.Saj6taut6 hasznillataeli5zeteb
sziil6i ir6sosenged6lyhezkdtdtt.
4.17. Ameruryiben a taaul6 a hr2irendben foglalt k6telessdgeitmegszegi, fegyelmezl
int6zked6sben,fegyelmi biintet6sben r6szesiilhet. A fegyelmez6 intdzkeddsek fajtiit a
kolldgium SZMSZ-e tartalmazza,a fegyelmi elj6r6s 6s a fegyelmi biintet6s kiszab6s6t
jogszabrilyhatdrozza meg.

5. A KOLLEGIUM MUNKARENDJE

630

libresztd. Akiknek 0. 6rrijuk van, 6s-kor reggelizhetnek.

630- 70s

Tisztdlkodfs.szobAkrendbet6tele.
Azokra a tanul6kra is vonatkozik a napirend, akiknek nincs els6
6r jrlr., azaz64-kor 6breszt6s6sa reggeli.

r00

Reggeli
jegy6t
Az a tanul6kap reggelit,aki az aznapi,reggelires26166tkez6si
leadjaa t6lal6n6l.

n45

Indulis az iskoliba,

800- 1200

A koll6giumzrlrva.
A tanit6sbefejezdseel6tt a koll6giumbacsak halaszthatatlaniigyben
vagy betegs6geset6nj dhetnekvisszaa tanul6k.

tfJs - l4J0

Eb6d.
Az a tanul6 kap eb6det,aki az aznaprasz6l6 ebddjegydtleadja a
t6lal6n6l.

t6es- ig

Kimen6.
A kimen6 alatt a viiros tertiletdt el6zetessziil<ii bejelent6sselvagy
nevel6taniiriengeddllyellehetelhagyni.

16!! _ 1845

I anora,

D6lutini tan6rfua a tanul6k kittelesek pontosanmegjelenni. A k6t
tan6ra 90 illetve 45 perces,kdztiik 15 perc sziinet van. A tan6rdk
idej6t a kdvetkez6 napra val6 felk6sziildsseltdltik a tanul6k . A
tan6rai sziinettel a tanul6k maguk rendelkeznek,6k ddnthetik el,
hogy a sztinetet a tanteremben,a folyos6n vagy a lak6szob6ban
tdltik-e el. Egy6ni szilenciumirend beoszt6sa csoportvezet6vel
tdrtdn6 megbesz6l6s
utrin l6p 6letbe.A 12. 6vfolyamostaaul6k a
kijeldlt helyenkdtelesektanulni.
1845

Vacsora.
Az a tanul6 kap vacsor6t,aki az aznapras2616vacsorajegy6tleadjaa
mlalonu .

lB45- 20Js

Az esti kimen6ideje h6tf6t6l-csiitiirtiikig
Az estikimen6adhat6,idejelerdvidithet6,amennyiben
iskolai,vagy
koll6giumi rendezv6nyre keriil sor. A tanul6 tanulmrinyi
eredm6ny6nek
romliisaeset6n,illetve a hrizirendmegs6rt6se
eset6n
megvonhat6.

200s- 2015

P6ttan6ra a 9, 6vfolyamnak, valamint a fels6bb 6vesek
tanulmf nyi munldjinak ellen6rz6se.

Csornai Kdzdpiskolai Koll dgium
2094-213!

Szabadprogram.

2139-21!5

K6sziil6d6sa takarod6ra.

2l!5

Takarod6,villanyoltris.

Hdzirend

Villanyolt6skor illetve villanyoltis utriLnminden tanul6 a saj6t
szob6j6ban
tart6zkodik.Szobdtelhagyri,csakWC hasznrilat
c6lj6b6l
lehetsdges.Kiv6teles esetbentanul6s c6ljilb6l az arra kijeltilt helyen
kdsziilhetnek a tanul6k az ljszaku nevel6 enged6ly6vel(rirsalg6,
vasal6szobaszakkdriszoba).

HAZAUTAZAS, YTSSZAf,RKEZf S
1. Miikdd6si rendiink szerinta tanul6k a koll6giumb6lmindenh6ftd gdnhazautannk.
2. Hazattazflsesetdna koll6giumot p6nteken15 6r6ig kell elhagyni.Vasiirnapvissza6rkezni
18 6r6t6120 6riig lehet, illetve hdtfb reggel,,amennyibena tanul6 7.39-igbe6rkezika
kolldgiumba.
Az ett6lelt6r6id6pontbanval6vissza6rkez6s
sziil6ibejelent6shez
kdtdtt.
3. Elt6voz6skor
a koll6gistatanul6kdteles:
o Az ablakotbezrirni,
. Villanytlekapcsolni,
o A dug6kata dugaszol6aljzatb6lkihrizni(telefontdlt6,16mpa,
r6di6,stb.),
o Szob6banrendetrakni.
Az utols6elt6voz6taaul6nakkiiteless6gea fentieketellen6rizni,ha kell, p6tolni.
4. A koll6gistri'nak a hazautazfls el6tt szem6lyesenkell az iigyeletes nevel6tanilmifl
jelentkezni.Ugyanez6rv6nyesa vissza6rkez6skor
is.
5. A koll6gista h6tktiznapi haza\taz sa csak el6zetes sziil6i k6r6sre tiirt6nhet (ir6sban,
telefonon,szem6lyesen)

6rv6nyesiil.
kdzdttiid6bena sziil66sa dirikfelel6ssdge
6sa vissza6rkez6s
6. Ahazautazls

Hf TWcr BENNTARTOzKoDAS
keriil sor, a
1. Amennyibena koll6giumbaniskolai rendezv6nyesetdnh6F6gi bennmarad6sra
jelzi
a csoportvezet6jdnek.Ezen alkalmakkor kiildn
bennmarad6sisz6nd6kot a tanul6
napirendvan 6rv6nyben.

LATocATOKFocADASA
1. A kolldgista tanul6k el6zetesbejelent6sutan 13 6r6t6l a d6lutini kimen6 v6g6ig
fogadhatnakvend6geketaz el6t6rben.
2. A dirikok sziilei, csal6dtagiaibejelentdsutrin,nevel6taniirienged6llyela tanul6k szob6ibais
felmehetnek.
3. A l6togat6knem vehetik ig6nybea koll6gium eszkdzeit.Az okozott kitrdrt az 6ket fogad6
koll6eistafe1el.

BETEGSf,G.HIANYZAS
ezt el6rejeleznie
hi6nyoznifog, sztil6j6nek,gondvisel<ij6nek
1. Ha a tanul6 e16re16that6lag
kell reggel 8 6r6ig a koll6gium fel6, mert csak ebbenaz esetbentudjuk mentesitenia tdrft6si
dij befizet6sea16la bejelent6stkdvet6napt6l.
2. Beteg dirik a koll6giumban csak indokolt esetben maradhat. Tart6zkodrlsi helye a
engeddllyellehet.
(Fdldszint1-esszoba)6sl6togatnicsdknevel6tanrlri
betegszoba
vagy az iigyeletesnevel6n6l.Ezt
3. A betegdi6k kdtelesjelentkeznia csoportvezet6j6ndl,
kdvet6ena neveltitanarint6zkeddsealapjtn hazattazik, vagy vrirja, hogy a szi.il6k,vW az
dltalukmegbizottszem6lyhazavigye.

vfn6,6v6 INTEZKEDESEK
amelybalesetetokozhat,(pl. polcok
1. A koll6giumbant6rt6n6mindenolyanmeghib6sod6st,
lazulisa, stb.) azonnaljelenteni kell a nevel6iszob6ban.
2. Vasal6t,k6v6- illetve teafozot,hajszint6t, siit6vasat,hajvasal6t,a lak6szob6banbiztons6gi
okokb6l nem haszn6lhatnaka tanul6k. Ilyen k6sziil6keket az emeleti teakonyhriban6s a
gbenhaszn6lhatnak.
vasal6helyis6
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3. Villanyrezs6t, villanymelegit6t, hirl6l6dflL kenyerpirft6t, ' szendvicssiit<it,hrit6frit6ventil6tort
tiizvddelmi6s6rint6svddelmi
okokmiattnemhozhatnak
a tanul6ka koll6gium
teriilet6re.
3. A buk6-nyil6 ablakokatcsakrendeltet6sszenien
szabadhaszn6lni.
4. A koll6giumbanmiikdd6 t6v6t 6tprogramozni,javitris6valpr6b6lkozninem szabad.
j elezziik.A koll6gistatanul6k
5. A tiizriad6t a ,,Tiu vanl" ki6lt6ssal€s szaggatottcsenget6ssel
a lak6szob6kat,illetve a taaul6szob6kataz iigyeletesnevel6taniirvezet6sdvelhagyjik el. Az
6piiletkiiirit6se mindenszintenkiffiggesztetttrizriad6terv szerintt6rtdnik.
6. Tart6s6lelmiszerta h6l6szobrik
szekr6nyeiben
lehettartani.Romland66lelemiszert
az I. 6s
a II. emeletikonyhrikbanl6v6 hrit6szekr6nyekben
lehettrirolni.

6. TANORANTiVUT-,TF'OGLALKOZASOK
6.1. A tanul6k 6rdekl6ddsiiknek
megfelel6en,alkot6k6pess6giik
fejleszt6sec6lj6b6l r6szt
vesznek koll6giumi dirikkitrdk 1€trehoz6s6ba4
ds munkdj6ban.A tanul6 javasolhatja
dirikkiirdkmegalapit6s6t
is a kolldgiumvezet6j6n6l.
6.2. A di6kkdr6k, szakktiriik okt6ber 1-6n kezdik meg mrikiid6siiket,6s mrijus v6g6ig
tartanak.A szakkdrdktev6kenysdg6r6l6slehet6s6geir6l6v elej6na nevel6testiilett6jdkoztatja
a tanul6kat.
6.3. A szakkdneval6 jelentkez6s,utiina tanul6 kdtelesegy tanitrisi 6v id6tartamrinakidejdrea
foglalkoz6sokonr6sztvenni.
6.4. A kolldgiumbankoll6giumi rendezv6nyeket,
programokatszervezhetnek
a di6kok. Ennek
feltdtele,hogy a rendezv6nyta dirikdnkorm(nyzatszervezze6s a kolldgiumi tagsiq 5l %-a
t6mosassa.

7. EGYEBRENDELKEZESEK
7.1.A koll6giumiiinnepdlyeken
aziinnepidltdzeta ktivetkez6:

l1

o Lrinyok: feh6r bluz, sdtdtszoknya,vagy nadr6g
o Fifk: feh6r ing, sdtdtnadnig.
7.2. A tanul6k a tanul6kdzdssdgek 6s di6kk6r6k drdekeinek k6pviselet6re
dirik6nkormrinyzatothozhatnakl6tre. A dirikdnkormfunyzat
tevdkenys6gea tanul6kat 6rint6
valamennyik6rdesrekiterj ed.
7.3. A koll6giumi 6s koll6giumonkiviil szervezettkoll6giumi rendezv6nyeken
a tanul6knaka
csoportvezet6nevel6tan6rritnutatrisaialapjdnkell rdsztvenniiik.
7.4. Ha a csoportvezet6nevel6tanrirnem tart6zkodik a kolldgiumban,ddnt6shozatalijog6t a
mindenkoriiigyeletesnevel6taniirveszi 6t.
7.5. A tanul6knagyobbkdzdssdg6nek
+ | tanul6t kell tekinteni.
a tanul6k 50 %o-a

8. A KOLLEGIUM HAZIRENDJENEK

HozzAFfrRHET6SfGE
A koll6giumi hrizirend egy-egy p6ldrinyamegtekinthet6:Az int6zm6nyvezet6n6l,
a nevel6i
szob6ban,6sa dirikdnkorminyzat vezet6j6n6l.

A kolldgium h{zirendj6t a nevel6testiilet€s a Diiikdnkorminyzat 2021. szeptember02-rin
elfogadta.

Csom42021.szeptember
03.

Qr'\( ','='Pint6rTam6s
intezm9nyv
ezeti5-helyettes

/,r*-4.=:

A'*r /.rln*..*-

../.t:::.rt.......L/
,' hitelesit6

hitelesit6
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A KOLLEGIUMI ETIKA 6 PONTJA

I. Didkjaink tiszteljdk a kolldgium nevel6it, dolgoz6it, ds tdrsaikat. A
megfelelf kdszdnjenek.
kolldgiumbands a vdrosbana napszalcnak
2. Tdrsas l4nyek I dvdn alkalmazkodj anak szobatdrsaikhoz, koll dgiumi
tdrsaikhoz.
3. Rendelkezz'enek
az ill6 pdrknpcsolat kiatak{tdsdnak kdpessdgdvel.
4. Legtenek aktivak, kezdemdnyez6k, tevdkenysdgilkkel tegtdk
szinesebbda koll4giumi 6letet.
5. Megjelendsi.ik legten dpott ds rendezett. Tart6zkodjanak a
szdls6sdges divatirdnyzatokt6l.
6. A kolldgium hagtomdnyait dpoljdk, a lnlldgiumon
magatartdsukkal is aregbttsdk a kolldgiumj6 hirnevdt.

13
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A CsornaiKtiz6piskolaiKoll6giumtelephely6nek
Hizirendje
2021.

t4

Hdzirend

Kolldgium
CsornaiKdzdpiskolai

1. A telephelyelnevez6se
Kolldgiumtelephelye
CsomaiKtiz6piskolai
1.6tatelephely.
2016.szeptember
2, A telephelvcimer
e-mail:csornaikollegium@gmail.com
9300csoma,K6rh6zutca28.Telefon:961261-25517.
dokumentumok:
3. A Hrizirendk6szit6sekorfisvelembevett rendelkez6sek,
r A koll6giumPedag6giai
Programja,
t A2011.6viCXC.tdrvdnya nemzetikdzneveldsrcil'
intdzmdnyek
o A 2012012.(Ylll.31.
) EMMI rendelete a neveldsi-oktatdsi
n6vhaszneilat6r6l.
int6zm6nyek
dskdznevel6si
mtikcidds6r6l
r A 2011.CLXXXVIL TdTvdny
a szakkdpzdsrol,
. Az inrezmenySzervezeti
6sMiik<ld6siSzabilyzat|nakrendelkezdsei.
o A nemdohanyz6k vddelm6rol ds a dohanyterm6kek fogyasztriLsanak,
XLII tcirv6ny'
sz6l61999.dvi
egyesszab6lyairdl
lorgalmazdsdnak
o Az 59i201
3.(Vlll. 9.) EMMI rendelet a kolldgiumi nevelds orszdgos
rinakkiadris616l.
alapprogramj
4, Altal6nosrendelkez6sek
25.$ (2) (3), valamint20l2012.EMMl
A 2011.6vi CXC. tdrvdnya Nemzerikijznevel6srol
kapcsolatosegyes k6rd6seketa
6let6vel
rendelet 5.$ el6irdsa 6rtelmdbena kolldgium
A H6zirendeta koll6giumvezelolekdsziti el, a nevelotestiilet
kell szabdlyozni.
Hazirendben
kik6rds6vel
v6lem6ny6nek
fogadjael. a Di6kdnkorm6nyzat
kfvdnjaszol96lni.
kolldgiumiegyiitt6ldst
a nyugodtdsszervezett
A koll6giumhdzirendje
H6zirend0nka Pedag6giaiProgram szellem6benaz elheto,cdlirrfuryosds $nszabdlyoz6
celozzameg.
kdzdssdgdt
szabiilyozotts6g
Hat6lyosa kolldgiumeg6szteriiletdn,illetve
A h6zirenda kolldgiumbelsodletdtszab|lyozza.
6s a Pedag6giaiProgrambanmeghatarozott
a kolldgium 6ltal szervezetlrendezv6nyeken
ha az ezenvalo rdszvdtela kolldgiumszervezdsdben
kolldginmonkiviili rendezvdnyeken,
teljesidoszakriban.
tdrtdnik,tovdbb6a koll69iumilakhatris
kiviil vonatkozikmindenolyankolldgiumi
A kolldgiumtanul6ira,dolgoz6iraa h6zirenden
bels6 szabalyzat,ami rdjuk egy6bkdntis vonatkozik(Pedag6giaiProgram,Szervezetids
(tovribbiakban
SZMSZ).
Mriktjd6siSzabillyzat
jogszabrityban
lefektetettel6ir6sokata h6zirendcsak a sziiksdgesmdrtdkbensoroljafel.
A
vonatkozika
pedag6gus6ra,
dolgoz6jrLLra
Ennekellendrea kolldgiumvalamennyitanul6jriLra,
hat6lyos magyar jogrendszervalamennyi szab|lya ds ktitelessdgtikezek megtartasaa
kolldgiumteriilet6n.
A h6iirend vonatkozikmindenolyan tanul6ra,aki a kolldgiumbafelv6tel nyert fiiggetlentil
att6l, hogymelyik iskol6bajar. Ugyanakkorvonatkozikaz itt dolgoz6nevelotan6rokais. A
Tdrvdny,illetvea
kolldgiummindenlak6j6tmegilletimindenolyanjog, melyeta K6zneveldsi
polgdii joggyakorlat eloir. Jogs6relemesetdnel6sz6r a di6ktjnkorm6nyzalvezetoj6n6l
fordulhat,
a koll6giumvezetohdz
jelentkezzen
nemnyermegold6st,
a tanul6,ha panasza
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4.1, A tanul6i jogok gyakorLisrivalkapcsolatosmeghat6rozdsbk,
a koll6giumijogok
gyakorl6srinak
alapjai
o A tanul6joga, hogy szemdlyis6gdt,
emberimdlt6sag6t
6sjogait tiszteletben
tartsak,
vele szembenfizikai 6s lelki er6szakot.testi fenyitdstne alkalmazzanak,
megal|zo
biintet6snek
vagy biin6sm6dnak
ne vess6kal6.Ha a tanul6fgy 6rzi, hogy erkcilcsi
mivoltiiban megsdrtettdk,segitsdgdrtfordulhat a di6kdnkormiinyzalvezetbjehez,
a
csoportvezetonevelotandrdhoz6s a kolldgiumvezetohlz,illetve a tdrv6nyben
meghatarozottak
szerintk6rhetiaz ot 6rLsdrelemorvosl6s6t.
r A tanul6tnem6rhetih6trrinylelkiismeretimeggy6z<iddse,
v6lem6nyemiatt.
o A kolldgiumitagsrigirriibelik6relmdta kolldgiumvezet6hdz
kell benyrijtani,
annak
j6vrihagyrisdval
v6lik a felvdtelhat6lyossii.
A kolldgiumi extern6tusifelvdteln6l
az
aliibbiszempontok
alapjrin nyemekfelvdtelta tanul6k:1. bej6rdsilehet6sdg
hianya
- h6trrinyos
illetvekorldtozottsdga,
2. esdlyegyenl6sdg
helyzetritanul6,3. tanulmanyi
munkaeredmdnyess6ge.
. A kolldgiumitagsrigi
jogviszonyegy6vresz6l.
Megsziinika tagsiig:
- kdrdsre
o irdsbelisziilcii sondviseloi
. Fegyelmieljarris6an
. A kolldgiumijogviszonytaftalmaalatt biztositotta kolldgistafeletti pedag6giai
jogviszonya t6rv6nyilakhatdsiidore sz6l. A feliigyeleti
f-elUgyelet.
A feli.igyeleti
jogviszonyjogositjafel a kolldgiumotjelen hdzirendbenszab|lyozotlana lakhat6si,a
tanul6si,
a szabadid6s
6spihen6si
tev6kenysdg
szabAlyozas6ra.
r A tanul6nakjoga, hogy ellenekollektiv biintetdseket
ne alkalmazzanak,
azazmhsok
viselkeddse,
magatartiisa
miatt6t h6tr6nyne 6rje.
o A tanul6nakjoga, hogy tanulmrinyimunk6jdhozsegitsdget
kapjon (konepetdl6s,
jelezni,
felzirkozlatls). Ilyen ir6nyir igdnydtnevelotandrdnak
kell
aki t hdtenbelijl
trijdkoztatj
a a tanul6tlehetosdgeirol.
o A tanul6nakjoga, hogy resztvegyena kolldgiumkultur6lisdlet6ben,kolldgiumi
tanulmdnyiversenyeken,illetve joga, hogy ilyen meghirdet6s€t
kezdemenyezze
a
diiikcinkorm6nyzatnril.
o A tanul6nak.ioga, hogy rdszt vegyen,felz.irkoztat66riin, illetve tan6r6n kiviili
foglalkoziisokon,
a tan6r6nkivi.ilifoglalkozdskora
szeptember
l7-ig lehetjelentkeznr
a
meghirdetett
f'eltdtelekszerint.A foglalkozdsok
meghirdetdse
a kolldgiumvezet6
t'eladata.
r A tanul6nakjoga, hogy a levelezdshez
val6jog6t tiszteletbentartsdk,n6vresz6l6dsa
kolldgiumbadrkezokiildemdnyeita kolldgiumnem bontjafel 6s nem iktatja,hanem
eljuttatja a cimzetthez.
o A tanul6nakjoga, hogy adataila kolldgiumbiztonsagos
kdriilm6nyekkcizcittkezelje.
A tanul6a kolldgiumvezet6t6l
kdrhetiadatainak
megtekintdsdt,
illetveamennyiben
virltozitstortdntadataiban,
annakhelyesbit6sdt.
o A tanul6nakjoga. hogy jogai megsdrtdseeset6n panaszt nyrljtson be a
kolldgiumvezetohciz,
valamint tdrvdnyessdgikdrelmet nyujtson be a fenntart6
szervhez.
A kolldgistajoga, hogya kdvetkez6tandvrefelv6tel6tkdrjea koll6giumba.
r A koll6gistajoga, hogy ldtogassaa kolldgium ldtesitmdnyeit
(pl. tanul6szoba).
Haszn|lja azokala berendezdseket,
eszkdzdket,amelyekfelk6sziildsdtel6mozditj6k,
drdekl6d6s6t
kiel6gftik.
joga, hogy v6lem6nytmondjon,javaslatottegyen6s kezdemdnyezzen
o A kolldgista
a
kolldgiumdletdvelkapcsolatos
kerd6sekben
dsezekredrdemivrilasztkapjon.
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az drdekeiterinto dontesek
o A koll6gistajoga, hogy kdpviseloiritjdn r6szt vehet
meghozataldban'
esetenk6nti
el6k6szii6s6ben,
a di6kk6pviseletbe'
6s
o Mindenkolldgistavrilaszt6 vdlaszthat6
rAkolldgistajoga,hogykiemelkedotanulmdnyi'illetvekolldgiumimunkdj66rt'
jutalombanr6szesiilitin'
dicsdretben.
korti..eg"itevdieiysdg6Ert

4.2.A tanu16kiiteless6gei
foglalkozasokon
hogyrdsztvegyena kdtelezo6sa vdlasztott
o A tanul6kdtelessdge.
,
magatart6ssal'
fegyelmezett
munkdval'
'"id"t"s
hogy
o A tanul6 kdtelessege,
Tarlsabe a
itgyen elegettanulmanyikotelezetts6geinek
f.ep"rrgg"in"trn.gf"-i.tO"n
koll6giumhdzi-6snaPirendjdt'
oAtanul6kdtelessdge,hogyorizzemeg,illetveazeloirilsoknakmegfelel6enkezelje.a
int6zm6ny l6tesitmdnyeit'
rhbizoll, vagy az artara't'us'natt ttrigyakat' vddje az
tudat6ban'
k6rtdritdsikdtelezettsdge
felszereldseii
ripoljajo
teljesit6s6t,
hogysegitse u kolldgiut feladatainak
o A tanul6kciteless6ge.
"16
dsorizzejo hirnevdt'
hagyomiinyait
6s m6s kolldgiumi
a pedag6gusok
tiszteletet
hogy tanrisitson
o A tanul6'k6teless6ge,
megfelel6en'illendo m6don
aotgorOt szemdlyJ6s ilunk6ja ir6nt, napszaknak
6ket.
kdszcintse
hogytiszteljedsbecsiiljediAktersait'
r A tanul6kdtelessdge,
dolgoz6inak.
nevelotanarainak.
nogy a toitegiumvezetoj6nek.
o A tanul6kotelessdge,
tartsa'
tiszteletben
es.iogait
emberim6lt6s6gdt
diriktdrsainak
vagy
- m6s alkalmazott'iaellen iriinyulo
o A tanul6 az intezm€ny p'.augigutu
'elkdi
jny
a kolldgiumi.
,ugy uttul val6 fenyegetodzds
cselekm
kiizcissdgellenes
"i6""
s6rti a
hnusit6sa
egyiitt6l6s,rubiyuiral alapvet6enellentetesmagatartas
kciz6ss6gi
-r."
folyamatbanr6szt vevo tanul6k 6s
liiri, h;lyi normait 6s a neveldsi-oktatesi
drtdkeit.Ha tanul6 altal elkdvetett
p"auiogurot alapvetodrdekeit6s a k<izdss6g
magatartas,vagyaz azzal rcieno fenyegetdsbiinletojogifeleloss6g
kdzdss6gellenes
hat6sdgibejelentdstaz int€zmenyhaladdktalanul
hat6lyaal6 tartozik. a sztii<seg*es
megteszi.
^ r^^.,^r.
Ha"akdzdssdgellenesmagatartesfegyelmieljriLr6shat6lyaaldtartozik,u-ftq{..l'''
szrimitoii 15 napon 6elnla 2012012(VIII'3l ') EMMI
eljer6sta tudomrlsszerz6stZl
rendelet2l . pontjaszerintjdrunk el'
ki:
szabhat6k
fegyelmibiintetdsek
Fegyelmieljarrissordna kcivetkezo
megvon6sa'
juttat6sok
cscikkent6se'
a.)?eghat6iozottkedvezm6nyek,
tanul6csoportba
(fitk
eset6n).
mrisikdptletbe
bj atnelyezes
c) kizardsaz intdzmdnYbol
hogy vddje a szemdlyies kdztissegitulajdont.Lopas.vagy
o A tanul6kdtelessdge,
jelentsea kolldgiumpedag6gusainak
ezta tdnytfialaddktalanul
eset6n
rongdl6s
6s
hogy 6vja sajat 6s t6rsai testi dpsdg6t'egdszsdgdt
r A tanul6 kdtelessege,
a saj6tmaget'drsait vagy
jelentie a feliigyelet6tell6t6 pedag6gusnak
halad6ktalanul
allapot-ot6szlelt,tovibb6 amennyiben6llapotaezt lehetov6
m6sokatvesz6iyeztet6
teszi- ha megsdriil.
a
beszamol
tartunk,ahol a kolldgiumvezeto
dventedi6kk6zgyril6st
o A kolldgiumban
A
meg.
tan6vi i-runkri.r6l,drt6keli az eluegzettmunkrit, 6s feladatokathat6roz
diakkdzgyiildsenatanul6kk6rd6sekettehetnekfelakoll6giumVezet6sdnek,a
ds helyben
k6rd6seiie6rdemiv6lasztkell kapniuk,amennyibennincs m6d azonnal
terhelia kolldgiumvezetot
v6laszolni,15naponbeliil irrisbeliv6laszk6telezettsdg
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miikiid6siszabflvok
5.Altaldnos
5. l. Foglalkozdsok
a
A tanuldk kompetenciafejlesztdsdtszolg6lj6ka kolldgiumi foglalkoziisok,kiil<jn<isen
szakkdrcik,
spofikdri foglalkozrisok,amelyeke mindl tcjbb6rdekl6dotv6runk.Tandvelejdn
jelentkezokszfimfuaa szakkririessportkcirifoglalkozriskitogat6sa
a tandvfolyam6nkdtelez6.
A
A szilenciumifoglalkozdsokon
val6 r6szv6telreis ezek a szab6lyokdrvdnyesek.
a
val6
t6volmarad6sra
engeddlyt
elozetes
bejelent6s
alapjdLn
lbglalkozasokr6l
kolldsiumvezet6
adhat.

5.l. l. Kiitelez6foglalkozrisok
rendjdta Pedag6giai
Programban
szabalyozztk.Ezeklehetnek:
A kolldgiumifoglalkoz6sok
o felzlrrk6ztato,
ad6, felkdszitoegydnids
tehetsdg-kibontakoztat6,
specidlisismereteket
csoportos.
o krizdssdgi
fejlesztdstmegval6sit6
csoportos,
o a szabadidoeltolt6s6t szolgril6 (szakkdr, drdeklod6sikdr, tanulm6nyi, szakmai,
hrizibajnoksdg,
iskol6kkciz6niverseny,
bajnoksdg,
didknap)
kulturiilisverseny,
o a tanul6kkal
6sgondoskod6st
biztosit6egydni,
val6torod6st
o a kolldgiumidletszervezds6vel
foglalkoz6s.
cisszefiiggo
csoportos
Szakkcirdk
szabdlyai:
o Minden kolldgistrinak
kotelezomindentandv elejdnszakkdnvilasztania,ez al6l
okt6berelso het6ben
kivdtelt dlvezneka 13. dvfolyamostanul6k.A szakk<irdk
indulnak.is miijus vdgdig tartanak.A felvehet6szakkdrdkr6ltan6v elejdn a
hatdrideje
szeptember
17.
ajelentkezds
koll6giumvezeto
tdjekoztada
a kolldgist6kat,
jelentkezds
o A szakkcirre
utrina tanul6kkdtelesek6wdg6iga foglalkoziisokon
val6
rdsztvenni.

(szilencium)val6 r6szv6telal6l, a dirikok
A tanulm6nyokatsegito foglalkoz6sokon
fiigg6ennevelotan6ra
lelment6stadhat,az alihbiakszerint:
tanulmiinyieredm6nydtol
. Szobaitanul6soklehetnekazok a tanul6k,akik tanulmdnyi6tlagaaz drtdkeldsi
tanul6kniila 3,20a 3.60dtlagot(szakktiz6piskolai
idoszakban
el6rivagymegffraladja
a
szob6jukban.
ideie
kcitelezoen
tanulnak
Ok
a
tanulm6nyi
fbglalkoz6sok
alatt
t).
o K<itelezo
azok a tanulok,akiknektanulmrinyif*Iagaaz 6rtekel6si
tanul6szobdsok
(szakkdzdpiskolai
tanul6kndl
3,20alatt).
idoszakban
3,60alattvan
c Az it1 k<izdpiskolaitanul6k az elso h6napbankdtelez6 tanul6szobaikateg6ri6ba
tartoznak. Bukott vagy bukrisra 6l16 tanul6k r6sz6re p6ttan6ra szewez€sea
landr6ltal
feladata.A tanulasidejealatta tanul6ktitelesa csoportvezeto
csoportvezeto
kijelcilthelyentart6zkodni.
. Erettsdgi
amigtanulm6nyi
mindentanul6szobaitanul6nakszdmiL,
ut6nikdpzdsesetdn
jelentosennemromlik, ekkorritkeriila tanul6szobai
kateg6riiiba.
eredm6nye
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foglalkozdsok
5.1.2.V:ilaszthat6

A tan6velej6nfelm6rt tanul6iig6nyekrealapozvaa kolldgiuma diaksrigsz6m6tatartalmas.
szervez,
dsprogramokat
v6ltozatos
dsdlmdnyeketad6fbglalkoz6sokat
. Teremfoci
dstestepitds
. Ldvdszet
o Els6seg6lynyrijt6s

5,1,3,Rendezv6nyek
Ilyenek:
vana hagyomdnyoknak.
fontosszerepe
A kdzciss6gi
ldt kialakitesdban
. elsosdkfogaddsa,
96lyatdbor
o g6lyab6l
r kar6csonyivet6lkedo
. farsangbal
o vdgzosdkbircsiztatesa,
ballagds
mindentanul6nkt6lelvarjuk.
Kolldgiumiprogramokonval616szv6telt
A koll6giumi tart6zkodrisideje alatt, a koll6giumonkiviili programontan[sitott tanul6i
magataftes
nem s6rthetia tart6zkodiisihelyrevonatkoz6el6ir6sokat,szabdlyokat,valamint
norm6katsem.
megfogalmazott
nemszeghetimega H6zirendben
hi:inyz6s
5.2.Betegs69,
o A tanul6nakjoga, hogy rendszeres
f'eliigyeletben
6s elletesban
egdszsdgiigyi
jelentkezhet
az iskolaorvosnrilvizsgrilatra.valamint
rdszesiilj6n.Ennekmegfeleloen
kell rdszt
id6kdzdnkdntaz iskoliivalkcizdsenszervezettsztirovizsgiilaton
rendszeres
idon
a kolldgiuma lehetcjlegrdvidebb
tiineteinekdszleldsekor
vennie.A betegsdg
lehets6ges
elkiildnitia trirsait6l,gondoskodik
bettildrtesitia szijl6t^ds amennyibell
ell6tasar6l.
o A betegdi6k kdtelesjelentkeznia csopoftvezetojdn6l
vagy az iigyeletestandrni. F.zl
az
fel kell keresniea kdrzetiorvost,6s a tole kapottigazolAst
krjvetoenhaladdktalanul
iigyeletesnevel6ndlbe kell mutatnia.
o A koll6giumihianyz6storvosivagysziil<liigazoldssal
lehetigazolni.
o A koll6giumb6lval6 t6;rolmarad6sr6l
a tanul6,illetve a sziilo a kolldgiumotdrtesiteni
kdvetonapt6la tanul6
els<inapj6n.A bejelentdst
a tdvolmaradds
kdteles,legk6s6bb
al6l.
mentesiil
a t6ritdsidii k<itelezetts6ge
. A beteg di6k kizrlr6lag a sziil6k 6rtesitdseds az iigyeletes neveldtanamaktett
bejelentdsulin utazhathaza.
5,3.T6rit6sidijak m6rt6ke,befizet6se
rdsztvevodirikok szdmiira- a
valamintaz elso szakmaik6pz6sben
A kriz6pfokrioktatriLsban
- a kolldgiumifdrohelyig6nybev6tele
ingyenes.
megfeleloen
torvdnyieloirdsoknak
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dijak
5.3.1.6tkez6si
A koll6giumbana napi hdromszoridtkez6sbiztositott. Az 6tkez6sdrt- a mindenkori
- tdritdsidijatkell fizetni.A tdritdsidijata t6rgyh6t
jogszabrilyok
h6napban,
a
megeloz6
alapjdn
idejdnek6s ok6nak
megjelciltbefizetdsinapokonkell fizetni vagy 6tutalni.T6volmarad6s
reggel9 6rriigmeglcirt6nik)
kdvetonapt6l(amennyiben
a bejelentds
bejelentdsdvel,
a bejelentdst
kdvet6
A lemondott
dtkezdsi
napoktdritdsidijaa tdrgyh6t
lehetsdges
az igdnybevdtel
lemond6sa.
keriil.
2. h6napban
visszasz6mol6sra
5.4.A tanuli munkrijinak elismer6se
menetdt,
elveit,a SZMSZtafialmMza.
A jutalmazds
5.5.A fegyelmieljdrds
elveit,a SZMSZrarlalmazza.
A fegyelmielj6rris.menetdt,
6, A koll6eiumi6let.rendie
ds folyos6ina koll6gist6kaz
a kolldgiumtanul6szobdiban
A d6lutrini6s esti id6szakban
jelenhetnekmeg.Ugyanez
megfelelodltoz6kben
elfogadottillemszabrilyoknak
6ltakinosan
6vfolyam
vonatkozik az ebddloben val6 megjelen6sreis. Rendezv6nyeinken,
val6
megfelel6
dltdzdkben
kcitelezo
az
alkalomnak
foglalkozrisokon
szinhtulittogaldsokon
,
reszvelel.
o A koll6giumban
vagy engeddlyhez
fejdbenszervezett
tilos anyagiellenszolg6ltatds
szervezdse,
lebonyolit6sa.
kototthazrirdjdt6k
r A kolldgium teriiletein ds szervezettkolldgiumi rendezvdnyeken
doh6nyozni,
italt fogyasztaniszigorirantilos!
k.ibit6szertdsszeszes
. Szilenciumokon
tilos a tanul6knakdsa tan6roknakegyar{nI.
a mobiltelefonhaszn6lata
haszndlja,
illetveannakjelzesezavarjaa tanul6kat,a
tanul6
a
telefonj6t
Amennyibena
intdzkedds
6s ddnthetfegyelmez6
tan6rlelsz6litjaa tanul6ttelefonjakikaprsol6sdra,
csak
a
lak6szobrij6ban
tanul6
mobiltelefonjrit
megtdteldr6l.
Villanyoltrisut6n a
beleegyez6sdvel.
haszn6lhatja
szobatiirsai
r A neveloi szobiibantal6lhat6telefonr6l csak siirg6s 6s kdz6rdekiitelefonhivdsok
kezdem6nyezhet6k.
o Tilosa szilenciumon
dtkezni.
. Tan6rdkon
eszkdzkiz.ir6laetanul6sicelrahasznrilhat6.
mobil-es infbkommunikdcios
tanoriin,illetveannak
nen.rtanuliisicellal hasznrilja
Amennyibena tanul6teletbn3at
jelzesezavarjaa tanuliist,a nevelotan6rr
felsz6litjaa tanul6ta telefonkikapcsol6sdra,
|tadtnAraa tan6ra vdgdig. valamint ddnthet fegyelmez6intdzked6smegl6tel6r<il.
Villanyolt6s ut6n mobiltelefonj6t csak a lak6szob6j6banhaszndlhatjat6rsai
beleegyezdsdvel.
r Nagyobbdrt6kri sz6rakoztat6elektronikaivagy b6rmilyenm6s eszktizdrt,tdrgylrt,
nemv6llal.
felelossdget
felszerel6s6rt
a kolldgiumsemmilyen
o Tilos a koll6giumba h6sugdrz6t,izz6sziias szendvicssiit6t,kenydrpirit6t vagy
k6sziildket
hozni.
biirmilyenmdskomolyhotkibocsrit6
. A tanul6kdrtdkeiketkdteleseka lak6szob6ban,
zrirhat6szekrdnyben
tartani.
jogot
joga
o A tanul6nak
kdlcsdndsen
biztositanikell
van a pihen6shez.
6s ezt a
kiildn<isen22 6s 06 6ra kdzdtt.Ezenidoszakbana tanul6kcsak a sajiit szobdjukban
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von6s
szembenfegyelmif'eleloss6gre
az ejszakainyugalommegs6rtoivel
tart6zkodhat,
kezdem6nyezheto.
mindl.szdlesebb
egy6nikepessdgei
joga van a tanuldshoz,
Minden koll6gist6nak
A heti ktjtelezo
hasznriljuk.
tanul6sra
Ez6rta szilenciumiid6t
kibontakoztat6s6hoz.
l6 6ret6l184s-ig'
tanul6idol2 ora Hdtfotolcsiitdrtokig
szilenciumi
tagiab6rmelyidopontban
cdllala kolldgiuminevelotesttilet
pedag6giai
A lak6szobriba
utdna
jogosultbeldpni(m;k;kciri leir6saene kdteleziis). Bezdrtszobtiaz ellenorz6s
felszerel6sdt
ne-vel6kOtells visszazimi.A pedag6gusa tanul6 szemdlyestrirgyait,
ellen6rz6sicdllal kiz6r6laga tanul6 jelenldt6bentekintheti meg, ezI a tanul6nak
nemszabad.
meglagadnia
takarit6sicdllala takarit6nois bemehet'
A lak6szobdba
b6rbeadja,ha az alapfunkci6kell6t6s6tez nem
a kolldgiumesetenk6nt
A lak6szobakat
Enol a kolldgiumvezetdsea tanul6katkdteles
akadiiyozza(hdtvdg6n;sziinetekben).
a
Visszadrkezdskor
holmijukatelzrirhass6k.
elore6rtesiteni,hogya di6koka szemdlyes
dszleltesetleges
taniirnaka szob6ban
kdtelesjelezniaz figyeletes
tanul6haladdktalanul
rongriliistvagyhiiinyt.
kdrokozdst,
A koll6gium eszkdzeiia tanul6 az eloirdsoknakds a pedag6gusutasft6sainak
taftozikaz intdzmeny
k6teleskezelni.A tanul6iiltal6nosfelelossdggel
megfelefuen
okozottkert
vagyveletleni.il
iriint.A szanddkosan
epsdge
helyisdgeinek
vag"yontargyai.
megkell terfteni.
(egdszben
vagy16szben)
mellettlehetsdges.
feliigyelete
engeddlye,
csakpedag6gus
haszn6lata
A ldtesitmdnyek
Specidlisl6tesitmdnyek,helyis6gek(informatikaterem,konditerem'tornatere
k|zilabda p6lya) szibhlyaitj6l l6that6helyenki kell fiiggeszteni,melyek betartdsa
mindenkirendzvek6telezo.
hirdetofeliratilletveruhiizatviseldse.
Tilos obszc6n,eroszakotvagyrasszizmust

rendje
a h6tv6gibenntart6zkodds
6.1.Hazautazs6svissza6rkez6s,
sz6nddkot
keriil sor, a bennmarad6si
Amennyibena kolldgiumbanhdtvdgibennmaraddsra
kelljelezni.
vagya csoportvezetonek
nevelonek
esie20 6riigaz iigyeletes
legkdsotbs2erd6n
kiilcinnapirendvan 6rv6nyben.
Ezekena h6tvdg6ken
hdt
Mrik6ddsirendtinkszerinta ianul6k minden,hdtv6gdnhaza$aznaka kollegiumb6l.A
a
taniirbezdrja
utols6tanitiisinapjdna koll6giumot166rdigkell elhagyni.Ekkoraz iigyeletes
a hdrlohelyisegeket.
nrentesiti
valamintlesziiltseg
dsazdpiiletet
a tanul6hilysdgeket
hdl6kat,
18es2l "' orakcizdtt
napon
munkasziineti
a hetekelsotanftrisinapjatmegelozo
Vissza6rkezni
k6t6tt.
engedelyhez
csoportvezetoi
val6visszadrkezds
lehet.Ettoleltdr6id6pontban
el6tta koll69istakoteless6ge:
Hazautazds
r Az ablakokatbezdmi,
o A villanltt lekapcsolni,
o A vizcsapokatelzdrnibezdmi'
o A szobiiban
rendethagyni,szekrdnydt
drvdnyesiil.A vdrosbaval6
krizdttiidobena di6k felel6ss6ge
A hazattazis6s a visszadrkez6s
a kolldgiumbakell 6rkeznie€sielentkeznie
halad6ktalanul
a kol16gistriLknak
vissza6rkez6skor
kell az iigyeletesnevel6tan6mAl.
amelyengeddlyfeltdtelhez
enged6llyelurazhathazaa kol16gista,
H6tk6zbencsaknevelotanriri
is)'
sz6ban(telefonon
k616s
ir6sban'
kcitheto:
sziiltji(gondviseloi)
6.2.Litogat6k fogaddsa
venddgeket.
fogadhatnak
enged6llyel
nevelotandri
Kolldgist6k
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nevel6enged6ly6vel
a kolldgist6k
bejelentds
utdn.az i.igyeletes
A di6koksziilei,csalddtagjai
szob|jirbais felmehetnek.
kozdtt)a kolldgist6t
mdg sziileiis csaka leghalaszthatatlanabb
A szilenciumalatt(16-1845
vagyaz iigyeletestanrirt6l.
iigybenk6rhetikki a csopo(vezetot6l,
6.3.Kimen6
- tanit6sbefejezdsdt
kdvetden1545-ig
Altalanoskimeno- nem korl6tozhat6
lkivdve
h6tfon,akkorl53o-ig).
r Nevelotanrir
riltaladhat66skorldtozhat6feltdteleskimen619-216raig.
e A kolldgistiik rendszeresd6lut6ni elfoglalts6gait a koll6giumvezet6 vagy a
engeddlyezheti.
csoportvezet6
r Kimenoalatta v6rosteriiletdtcsaknevel6tandri
enged6llyellehetelhagyni.
r A tanftdsi id6ben iskokin kiviili elfoglalts6gait a tanul6nak kdtelessdgea
legal6bbegy nappalkoriibban
6nek,vagy az iigyeletesnevel6tandmak
csoportvezetoj
(pl. KRESZvizsga,edz6s,kirrindul6s,
kiil6n6ra).
bejelentenie
r Kolldgiumbtil h6tkdzbenhazautaznicsak a sziilo (gondviselo)iriisbeli kdrelme
alapjdn, illetve telefonon a csoportvezetovel.az i.igyeletesnevel6vel vagy a
tortdn6egyeztetds
utdnlehets6ges.
kolldgiumvezetovel
.

6.4.Napirend/Munkarend
700ora
7356ra
7as6ra
goo-1200
1200-154s
6rdig
6raig
1545-1690
16001645
6rdig
l64s-1700
6r{iig.
lToo-174s
6raig
1745-l8oo
6raig
I 800I 84s6raig
1900-20306raig
20306ra
-22006raig
2100
22oo6ra

- tisztdlkodds.
reggeli
kdrletrendezes.
Ebreszto
Szemle.
h6l6vizit
Elvonul6saz iskoliiba,gyakorlatra
Koll6giumzarvatart
(kivdveh6tfdn- 1530-ig!)
Ebdd,kimeno,szabadfoglalkoz6s
(kiv6veh6tfon- 1530-t6l!)
ellenorz6s
Szemle,
Szilencium
Szi.inet
Szilencium
Szilnet
Szilencium,majdva'csora
Felt6teleskimen6,sport,koll6giumifoglalkoz6sok,
p6tszilencium
Szemle,ldtsz6mellenorz6s
tiszt6lkodiis
Felkdsziilds
a takarod6ra,
Takarod6

t-IKezesl loo

7oo-730
6raig
12oo-l5oo
6r6ig
1815l9oo6reig

Reggeli
Ebdd
Vacsora

6.5. A kolf6gium 6piiletei, a koll6gium helyis6gei6s a koll6giumhoz tartozf teriiletek
rendje6shasznillata
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centrumcsukasZolt6nMez'gazdas'.giTechnikumes
A Kisalfttldi Agrirszald<lpzesi
szakk6pz6 Iskokihoz tartoz6 tomaterem, konditerem ds kdzilabdapalyacsak
6stan6rifeliigyelettelhaszn6lhat6.
rendeltetdsszeriien
Az ott l6v6
a kolldgistdka kolldgiumparkjdbanis tart6zkodhatnak.
Szabadidejiikben
Kdzlekednicsak az utakon6s
v6denimindentanul6nakkdtelessdge.
nciv6nyeket
j6rd6konszabad.
Szilenciumalatt haszndlatuk
A folyos6nelhelyezettteleviziok2l4s-ig hasznitlhat6ak.
tilos!
Az eb6dlotaz etkezeseksordna meghatiirozottrend szerint,drkezdsisorrendben
a tanul6k.
haszndlhatjrik
6s a napirendszerinti
cdlnakmegfelel6en
A koll6giumhelyis6geita rendeltetdsi
a tanul6k.
foglalkoz6siid6benhaszndlhatjrik
A h|llszobikat az
szolgdlnak.
illetvepihendsre
tanuliisra,
A tanul6-6s hril6szobdk
7s5-igbeziirja.Azok a tanul6k,
befejeztdvel
tanrira reggeliszobaellenorzds
iigyeletes
akikneknincs elso 6rrijuk,reggeliteend6iketugyanirgyellltjrik' mint az elso6r6ra
A reggeli
iskoliba meno tanul6k, csak az elso 6riln a szob6bantart6zkodhatnak.
adhat.
nevelii
napirendt6lelt6roprogramokaenged6ll'taz iigyeletes
szemldk
napkdzbenitisztantartAsata tanul6kv6gzik,melyeta szokdsos
A h6l6szobrik
alatt ellenorziink.Az ellenorz6staz iigyeletestanfr 6s az egyik naposegyijtt vdgzi.
- napi
pedigreggel.A hulladdkot
pdnteken
napi 3 alkalommal.
hdtfotolcsiirdrtdkig
- a szob6kiigyeletes
tanul6iviszikki a szobab6l
valtdsban
22 6rdighaszndlhat6k.
A tanul6szobdk
rddi6,magn6,MP3, tablet,laptop6s mindenegy6belektromos
A hril6szobakban
ndlkiil lehet mtikcidtetni.a
eszkrizcsak a szobatiirsaknyugalmrinakmegzavardsa
szilenciumiid6n kiviil legfeljebb22 orAig.
kell a vizzel ds a villannyal,ezdrtgondosan
takardkoskodni
Mindenkoll6gistiinak
kell ana. hogy a csapokmindigz6rvalegyenek,illetvea villany sohane
i.igyetnie
feleslegesen.
vil6gitson
tartani:
rendben
kotelesek
szobdjukat
A kolldgistdrk
. reggelbeigYazni,
o asztalr6lelpakolni,
o polcokon,szekdnyekben
rendetraknidstartani
lehuzatolni.
o mindenmrisodikheten,Lz6gynemLit
otthonosabb6t6tel6re irrinyul6 minden dfielmes
A szobdk hangulatosabbd.
elott azt a
a kolldgium vezetdsetdmogat,de a megval6sftds
kezdemdnyezdst
elozolegmegkell besz6lni.
nevelotandrokkal
feltigyelete
termetaz iigyeletesnevel<ltandr
A koll6giumbana sz6mitastechnikai
a tanul6k.
melletthasznAlhatjiik
rendbetartdsa
mellett,a terembenkiftiggesztett
utdn a
Szilenciumvdgezt6veleslvagyaz esti tanul6svagy p6tszilenciumbefejezdse
illetvehelyeretenniszdktiket.
elraknitaneszkozeiket.
kdtelesek
kolldgistdk
Kivdteltkdpeznek
megengedett.
tiiroldLsa
csaka hr-itoben
dlelmiszer
A lak6szobakban
6lelmiszerek.
hason16
a konzerv,csoki,iidito,illetveajellegtikben
A kulturrilt 6tkez6stergyi feltdteleivel- t6lca, konyharuha,viig6deszka.pohiir
mindenkoll6gista.
rendelkezzen
tilos!
A szobrikajtaj6tbeliilr6lbezdLrni
A hiit6szek6nyekethavontatdbb alkalommalellenorizziik,a romlott dlelmiszereket
eltlivolittatiuk.
robban6szerek.
Vesz6lyes trlrgyak, fegyvernek min6siilo szrir6, vrig6eszkcizcjk,
(ezen
drgyakat tilos a
giuspray,petarda tanul6n6l tdndno megtal6l6saesetdn
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keresztiilszabdlysdrt6si
a rend6rs6gen
kolldgiumbabehoznil)a kolldgiumvezetds
A felsorolt
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Az elkovetot'elelossiggel
eljdr6stkezdemdnyezhet.
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illetve
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amely balesetetokozhat
A kolldgiumbantdrtdno minden olyan meghibdsod6st,
lazulasastb..)
polcok fiiggesztdsdnek
(konnektorok,kapcsol6kmeghib6sod6sa,
jelentenikell aziigyeletes
nevel6tandmak
azonnal
kell kdzlekedni'
6vatosstiggal
fokozott
A leng6iivegajt6knAl
javitdsdvalpr6bdlkozniszigoruan
mrikddoelektromoskdsziil6kek
A kolldgiumban
tilos.
A rosszulldtet,balesetetaz iigyeletes nevelotan6mdlazonnaljelenteni kell. A
balesetrol24 6r6nbeti.iljegyzokdnyvetkell felvenni,ez6rtaz igyeletesnevel6felel.A
a sdriiltnek(srilyos
jelen kell lennie a nevel6tan6rnak,
jegyzokdnyv f-elvdteldn6l
megbizottj6nak'
munkavddelmi
dsaz int6zmeny
isltben tanrinak)
vagy kdzl csengor6z6sdval
A tiizriad6t 6s a bombariad6tszaggatottcsengetdssel
sietve.nevel6tanari
illetve a tanul6szobakat
.ielezziik.A kolldgistdka hril6termeket,
az dpiiletbenhagyva.Az epiilet kiiiritdse a
vezet6sselhagyj6k el, felszereldsiiket
kift ggesztettTuzriadoTerv szerinttdrt6nik'
szintenkdnt
szervezett
kiviil a tanul6kr6sz6re
tovribb6a koll6giumintezmdnydn
A koll6giumban.
fogyasztAsa'
k6roscikkekiirusit6sa'
tilosa szervezetre
rendezv6nyeken
eltulajdonitani.
megrongrilni,
6l6kdrtdktrirgyait
Tilosa koll6giumik6z6ssdgben
Ruhdkat, illetve egydb 6rtdktargyakatcsak a saj6t felelossdg6readhat kcilcsdn
vagy b6rmilyenhasonl6probldmaesetdna kolldgium
annakelvesztdse
mdsoknak.
nemv6llal'
felel6ssdget
semmilyen
iilni'
beszdlgetni,
ledobni,vagyazablakban
b6rmit
Tilosazablakb6l
az
tdrgyakat 6piiletb6lnevelotan6ri
Tilos az koll6giumtulajdondtkdpezofelszereldsi
enged6lyn6lkiil kivinni.

6.7.Naposiszolgdlat
nevel6si,biztonsdgids v6delmic6llal heti v6ltAsbannaposiszolgalatot
A koll6giumban
melyet2 kolldgistal6t el.
szerveziink.
vrillalni,kivdvea 13-14.6vlolyamtanul6it.
kdtelesnaposiszo196latot
Mindenkoildgisia
nevelotandrok'
megbiz6ia csoportvezeto
szervezoi'
A naposiszol96lat
6rakdzdtl
A naposiszolg lar: gTtJlgTli;1500-2014
Naposokfeladata:
oAcsoportvezet6nevel6taniirfelkdszitdsea|apj6nkdzcissdgi,
6nkiszolg6l6szolg|latellltisa az elsoemeletifolyos6n'
o Vagyonv6delem
ilbaigazit{sa
r Venddgekfogadrisa,
ellen6rzdse'
segit6se,
biztositdsa,
o A napi-dshAzirendfolyamatiinak
. A napi- ds hrizirend betart6satekintet6benint6zked6si,jelentdsi
jogkOrtikdsk6telezettsdgiik
van'

24

Hdzirend

Csornai Kdzdpiskolai Kolldgium
7. A hrlzirendel6rhetds6ee

A hdzirend l-1 pdldrinyamegtaldlhat6a neveltii szob6ban,illetve az I. emeleti folyos6n, a
naposiasztalnal.
A tanul6kszrlm6ramindentandvelei6nfelelevenit6srekeriil a Hiizirend.

8. Koll6eiumi hdzirenddelkaocsolatoszir6 rendelkez6sek

A Hrizirendnyilv6noss6giihoztartozik az is, hogy a koll6gium vezetoje,vagy az iltalal<tjelillt
pedag6guskiiteles a sziil6k, tanul6kr6sz6retlj6koztat6stadni a H6zirendr6l.

Csom4 2021. szeptember03.

Pint6rTam6s
intezm6nytezet6-helyettes

A koll€giumtelephely6nDi6kdnkormilnyzatnem miikddik.

03-rinelfogadta.
2021.szeptember
A hrlzirendet
a koll6giumnevel6testtilete

Csom42021.szeptember
03.

hitelesit6

hitelesit6

ZJ

