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ÉRVÉNYES SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK
Bevezető rendelkezés
A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása és
betartatása minden gyermek, tanuló és dolgozó joga és kötelessége.
A házirend hatálya
A házirend előírásai azokra az intézményi és intézményen kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül
szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és
amelyeken az intézmény ellátja a tanulók felügyeletét.
Erkölcsi elvárásaink

•

A kollégista tanuló a kollégiumon kívül megjelenésükkel, viselkedésükkel nem csak
önmagukat és családjukat képviselik, hanem a kollégium értékrendjét is. Ezért a kollégium
falain kívül is kötelessége figyelembe venni és betartani az intézmény magatartási szabályait,
normarendszerét, különös tekintettel a Házirendbe és a Kollégiumi Illemkódexbe foglaltakat

A gyermekek, tanulók jogai
Az alábbi jogosultságok a jogviszony alapján minden gyermeket, tanulót megilletnek:
o
A tanulónak joga van ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék, oktassák, biztosítsák számára az iskola tanítási rendjében a
pihenő időt, a testmozgás és a kulturált étkezés lehetőségét.
o
A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell
biztosítani számára bármilyen fizikai vagy lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá
testi fenyítésnek.
o
Egyéni, közösségi problémáik megoldásához kérjék tanáraik, az iskolaorvos,
iskolapszichológus, illetve az iskolavezetés segítségét.
o
Fennmaradó szabadidejükben iskolán kívüli foglalkozásokra is járhatnak (kulturális,
tömegsport, sportverseny).
A gyermekek, tanulók jogainak gyakorlása
Sérelem esetén – kiskorú ügyében törvényes képviselője – a törvényben előírt módon a
csoportvezetőjétől, a feladat-ellátási hely, illetve az intézmény vezetőjétől kérhetjogorvoslatot.
Tagintézményenként a Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként történik.
Az iskola közössége életüket érintő bármely kérdésben, a Diákönkormányzaton (DÖK) keresz tül
érvényesítheti jogait.
Tagintézményenként a tanulói létszám 50 %-át érintő kérdésekben, valamint az iskola kisebb
tanulócsoportját (pl. osztály, vagy min. 30 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példa- értékű
kérdésekben, intézkedésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
A tanulók kötelességei
• A tanuló kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelességeinek
• A tanuló kötelessége, hogy pontosan megjelenjen, és részt vegyen a tantervben és a pedagógiai
programban előírt foglalkozásokon.
• Minden szilenciumra el kell hozniuk a tanuláshoz szükséges taneszközöket.
• A tanuló köteles az iskolai élet szabályozott rendjét megtartani.
• A tanuló köteles megőrizni, illetve előírásszerűen használni a rábízott eszközöket, az iskola
létesítményeit és felszereléseit. Az okozott kárért az iskola igazgatója által meg- határozott
összegű kártérítéssel tartozik.
• A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, óvja az intézmény létesítményeit, helyiségeit, állagát és
felszereléseit, azokat környezettudatosan és takarékosan használja.
• A tanuló köteles életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva,
pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködni saját környezetének
és az általa alkalmazott eszközök rendben tartásában, a tanítási órák, iskolai foglalkozások,
rendezvények előkészítésében, lezárásában.
• A tanuló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel sérti társai vagy tanárai jogait vagy emberi
méltóságát. Idetartozik az engedély nélküli felvétel készítése is – akár tanulótársáról, akár
pedagógusáról.
• Szigorúan tilos az önbíráskodás!
• Ha a tanuló balesetet észlel, köteles jelezni a felügyelő tanárnak vagy a kollégium bárme lyik
felnőtt dolgozójának.
• A kollégiumban a tanuló köteles nagy összegű pénzét, értékeit leadnia a nevelőtanári szobában
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a biztonságos megőrzés céljából.
A kollégiumi szobákat belülről bezárni tilos.
A tanulók kötelesek a kollégiumi szobájukat reggel az előírt módon rendbe tenni, a szobarendet
az ügyeletes pedagógus, pontozással minősíti.
A kollégista tanuló, a kollégiumban eltérő szobában csak az ott lakók engedélyével és
jelenlétében tartózkodhat.
Kollégista tanuló vendéget, csak a kollégium aulájában fogadhat. Vendég, a kollégium
közösségi helyiségeiben, szobáiban nem tartózkodhat.
A beteg tanuló kötelessége, hogy betegségét ügyeletes pedagógusnak jelezze, és biztonságos
módon, de a lehető leggyorsabban hazautazzon.
A kollégista tanuló köteles a törvény által előírt kötelező és kötelezően választott
foglalkozásokon részt venni, hiányzását igazolni.
Mobiltelefonnal, tanulói laptop, bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékokkal, ill.
más digitális, multimédiás eszköz használatával a foglalkozásokat a tanuló nem zavarhatja. A
mobiltelefont, tabletet, egyéb a tanuló által az órára behozott multimédiás eszközt a tanulónak a
táskájában kell tárolnia, és csak kifejezetten a tanári utasításra veheti elő, azaz a rendelkezésére
álló eszközöket csak tanára, csoportvezetője által engedélyezett céllal és időtartamban
használhatja. Az órai, foglalkozások alatti használat szabályait, az órát, ill. a foglalkozást vezető
pedagógus határozza meg. A használat rugalmas szabályainak segítenie kell a tananyag
feldolgozását, a követelmények teljesítését.
A rendszeres munkával és a fegyelmezett magatartással eleget tegyenek – képességeiknek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségüknek.
Fegyelmi eljárást von maga után a társ, az alkalmazott testi, lelki bántalmazása.
Tilos a dohányzás, energiaital, alkohol, valamint a kábítószer fogyasztása, ezeknek az
intézménybe hozatala, társaiknak való átadása, az ezekkel való üzletelés.
A kollégiumban tilos a másik nemhez tartozók szobájában tartózkodni.

A tanulók jutalmazásának elvei
A tanulmányi, sport, magatartás és szorgalom terén a követelményeket kiemelkedően teljesítő, az
intézmény hírnevét erősítő tanulók jutalomban részesülnek.
A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható az osztályon, az iskolán belül kiemelkedő
tanulmányi eredmény, a különböző szintű tanulmányi versenyen elért jó eredmény.
A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható az osztályon, az iskolán belül, az iskolán kívül végzett
tevékenységgel kapcsolatos kiemelkedő szorgalom.
A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. A
sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható az iskolán belüli és kívüli kiemelkedő eredmény, illetve
tevékenység, a különböző szintű találkozókon, versenyeken elért jó eredmény.
A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható az iskolán belül, illetve az iskolához kapcsolódóan
az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájáruló, példamutató, ki- emelkedő, a
kulturális élet területén elért eredmény, illetve tevékenység. A közösségi tevékenységgel kapcsolatban
jutalmazható az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység.
Jutalmazás
Dicséretben részesíthető a tanuló sikeres tanulmányi vagy sporteredményéért, közösségi munkájáért. A
dicséretek beleszámítanak a magatartás értékelésébe.
A dicséretek fajtái:

•
•
•

csoportvezetői dicséret
kollégiumvezetői dicséret
jutalomkönyv: versenyeredményért, kiváló tanulmányi eredményért tanév végén
Fegyelmező intézkedések
Azokat a tanulókat, akik a házirendet megszegik, a közösség normáit sértő magatartást tanú- sítanak,
fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.

•
•
•
•
•
•
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csoportvezetői írásbeli figyelmeztetés
csoportvezetői intés
csoportvezetői megrovás
tagintézmény-vezetői figyelmeztetés
tagintézmény-vezetői intés
tagintézmény-vezetői szigorú megrovás
intézményegységi/tagintézményi fegyelmi tárgyalás

Fegyelmi eljárás
Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, büntetésben kell részesíteni.
A fegyelmi büntetést mindig fegyelmi eljárás alapján kell kiszabni. A diák terhére rótt kötelességszegést
hitelt érdemlő módon bizonyítani kell, anélkül nem hozható fegyelmi döntés.
A fegyelmi eljárás során meg kell hallgatni a DÖK véleményét, kollégiumban az Etikai Bizottságét is,
és biztosítani kell a vétkes tanuló számára a védekezés lehetőségét és a szülő vagy megbízottja
jelenlétét.
A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni a közoktatásról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53. § erre vonatkozó előírásait!
Súlyos vétségek:
•
Verekedés; közösség előtti trágárság, az intézmény engedély nélkül elhagyása; az
alkalmazottak és tanulótársak személyiségi jogainak megsértése.
•
Tiltott szerek tartása, fogyasztása és árusítása.
•
Szúró, vágó, ütésre, tűzgyújtásra alkalmas eszközök behozatala az iskolába.
•
Lopás, súlyos testi sértés, megalapozott rendőrségi nyomozati eljárás után.
Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
•
agresszió, tanuló, alkalmazott testi-lelki bántalmazása, emberi méltóságának megsértése, a
tanórák rendjének zavarása (ld.1.8.),
•
az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,
•
szándékos károkozás,
•
minden olyan cselekmény, mely a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek mi-nősül.
Az intézményegységi/tagintézményi nevelőtestületi figyelmeztetést és a súlyos kötelezettségszegést
vétkesen és súlyosan megszegő ellen fegyelmi tárgyalás kezdeményezendő. A fegyelmi tárgyalás
előtt egyeztető eljárást kell lefolytatni.
Tanórán kívüli foglalkozások
A tanórán kívüli foglalkozásokon is kötelező érvényű a házirend betartása.
Az intézményben a tanulók – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokon
vehetnek részt, melyekről részletesen az SZMSZ rendelkezik:
A kollégiumi szilenciumokra a tanuló köteles a tanulmányi eredményétől függő kategóriája szerint a
kollégium internetes felületén (Digi-koli) egy hétre előre a szilenciumok helyét és idejét regisztrálni
minden vasárnap 24:00 óráig. A 4,5 feletti tanulónak napi egy órát, a 4,49- 4,00 között teljesítőnek napi
kettőt és 4,00 alatt teljesítőknek napi 3 szilenciumot kötelessége teljesíteni. (A kategóriát negyedévente
lehet felülvizsgálni.)
A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI RENDJE
A tanuló köteles a tanítást megelőző napon 17:00-21:00 óra között a kollégiumba
visszaérkezni. Az ettől rendszeresen eltérő visszaérkezés indokolt esetben a szülő írásbeli
kérése alapján a kollégiumvezető jóváhagyásával lehetséges. Egyéb/egyedi esetekben pedig a
szülőnek jeleznie kell (írásban, szóban, telefonon) a szokásrendtől eltérő visszaérkezés várható
időpontját és okát.
Tanítási napokon a kollégiumot 7:30-ig köteles a tanuló elhagyni, aki kapuzárás után távozik,
későnek minősül.
Délelőtt a tanítás ideje alatt tanuló a szobájában engedély nélkül nem tartózkodhat, csak
különösen indokolt esetben mehet vissza. Ennek érdekében az ügyeletet ellátó portás felírja a
tanuló és a szobába való visszatérést engedélyező pedagógus nevét, a tanuló érkezésének és
távozásának időpontját.
A délutáni foglalkozások 15.30-kor kezdődnek. A kötelező foglalkozáson való részvétel alól a
csoportvezető adhat felmentést egyedi, indokolt esetben (pl. tanulmányi-, sport- verseny,
vizsga, betegség, szülői kérés stb.) A hiányzását a tanuló a csoportvezetőjének köteles írásban,
vagy az elektronikus felületeken (mozanapló üzenet, email, Digikoli) keresztül igazolni.
A szülő kérésére, a tanuló nevelőtanára engedélyével hét közben is hazautazhat. Ha a
rendkívüli hazautazáskor az éjszakát is a kollégiumon kívül tölti, akkor a szülőnek a
kollégiumvezetőtől kell engedélyt kérnie. A városból történő eltávozás esetén a szülőnek a
tanuló csoportvezetőjétől kell engedélyt kérnie.

A tanuló a nevelőtanárával való megállapodás alapján is kimenőt kérhet. Az adható kimenők:
Érintettek köre

Mikortól

Meddig

utolsó óra után

16:20

kiváló kollégista

utolsó óra után

17.15

12. évfolyam

19:00

21.25

minden kollégista

15:10

A vacsorát követően a tanuló kapuzárásig 21.25-ig tartózkodhat a kollégium épületén kívül, ezt
követően 21.30-tól készül az esti pihenőre.
A tanuló vendéget csak a kollégium aulájában fogadhat. A vendég a kollégium közösségi
helyiségeiben, a szobákban nem tartózkodhat.
A kollégium napirendje
6.20-7.20
Ébresztő, reggeli feladatok (tisztálkodás, a szobarend kialakítása), reggeli, elő-készület az
iskolai feladatokhoz
7.30-ig Átvonulás az iskolába
12.15-14.30
15.10-16.15
15.30-16:15
16:15-16:25
16:25-17:10
17:10-17:25
17:25-18:10
18.10-19.30
19.30-21.30
19.30-20:15
20:15-20:30
20.30-21:15
21.30
21.30-22.00
22.00

Ebédidő
Szabadidő, (általános kimenő)
1. SZILENCIUM
Szünet
2. SZILENCIUM
Szünet
3. SZILENCIUM
Vacsora
Csoportfoglalkozások, kollégiumi diákkörök, szakkörök, szabadidő
4. SZILENCIUM
Szünet
5. SZILENCIUM
Kapuzárás
Előkészület a lefekvéshez, tisztálkodás
Villanyoltás

Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés tagintézményi rendje
A kollégiumban Diákönkormányzat működik.
Egészségvédelmi előírások
•
A mosdókat rendeltetésüknek megfelelően kell használni (különös tekintettel a vécékre).
•
A kollégiumban tilos dohányozni, rágózni, nyalókázni, energiaitalt, alkoholt behozni és
fogyasztani.
Balesetvédelmi előírások
•
Nem szabad az ablakból, korlátról kihajolni, kimászni.
•
Kollégista tanuló engedélyt kérhet bizonyos technikai eszköz behozatalára. Egyidejűleg
tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen eszközök használatával megsérti a tűz, - és
balesetvédelmi szabályokat, a szilenciumi rendet, és nem rendeltetésszerűen használja azokat,
illetve zavarja velük társait, a nevelőtanár elveheti, majd kötelezheti a diákot az eszköz
hazavitelére
Tűz- és bombariadó szabályai
•
A tűz- vagy bombariadót szaggatott csengőszó jelzi (esetleg kisharang). Ez esetben kettes
oszlopban sietve kell elhagyni az iskola (kollégium) épületét a kijelölt menekülési útvonalon
keresztül.
•
A táskát és egyéb felszerelést az épületben kell hagyni. A kollégiumban a szobaajtókat nyitva
kell hagyni.
•
A kollégiumban a fő ügyeletes pedagógusaz ügyeleti naplót viszi (hiányzókat egyezteti).

Speciális termek használati rendje
Informatikai termek
A számítógépeket kizárólag szaktanár engedélyével és felügyeletével lehet használni.
Aszámítógépek és a hozzájuk csatlakozó eszközök épségéért a tanuló anyagilag felelős.
Délután a szaktanterem látogatási rendjét a szakköri órarend határozza meg.

o

Tanórán kívüli foglalkozások
A kollégiumban egy szakkör kötelezően választandó.

Bonyhád, 2021. augusztus. 30.

Keszthelyi Zsolt
Kollégiumvezető

