AMIT MINDEN KOLLÉGISTÁNAK
TUDNIA KELL…

„A szellem a legmagasabb méltóság”

„Ha a sikert, kudarcot bátran állod.
Ha nem veszted fejed, amikor zavar van.
Ha várni tudsz és várni sose fáradsz.
Tied a föld és minden ami rajta van.
és mi több – ember leszel fiam..”

(Kipling)
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KEDVES ELSŐSÖK!

Tudjuk, hogy nagy izgalommal, talán kicsit félve várjátok az
iskolai, kollégiumi éveket, hiszen az eddig megszokott környezet,
életmód helyett most új helyzettel találjátok magatokat szemben.
E kis könyv célja, hogy segítse a beilleszkedést és néhány olyan
ismeretet adjon, amit minden leendő kollégistának tudnia kell.
A zökkenőmentes beilleszkedést segítik majd a felsős diákok is.
Az a hagyomány, hogy az elsős diákokat egy-egy felsős tanuló
patronálja, segíti.
A kollégiumi tagság kötelezettségekkel jár. A kollégiumi felvétel
egy évre szól.
Megfelelő tanulmányi átlagot kell elérni (3,5) és a kollégium
munkájába is érdemes bekapcsolódni, hiszen minden évben azok
kollégiumi tagságát újítjuk meg, akik tanulmányi munkájukkal,
tevékenységükkel ezt kiérdemlik. Erről a Diáktanács és a
nevelőtestület közösen dönt.
A kollégiumban teljes ellátást, felügyeletet és korrepetálási
lehetőséget kaptok, emellett igyekszünk a családi nevelést
kiegészíteni, pótolni. Az étkezésért havonta térítési díjat kell
fizetni.
Fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolattartást is. Ennek
érdekében szülői értekezleteket szervezünk, de a délutáni órákban
bármikor szívesen állunk rendelkezésükre. Szeretnénk, ha a
szülők tehetik Nyíregyházára járva, minél többet látogassák meg
elsős kollégista gyermeküket.
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A KOLLÉGIUMRÓL
Az iskolával egy épületben létesült, jelenleg 71 főt befogadó
kollégium, a megyeszékhelytől távol lakó tanulók részére.
18 szoba áll rendelkezésünkre, (4 ágyas szobák), melyeket
kézmosóval is elláttak. Az otthonossá tételéről a szoba lakói
maguk gondoskodnak, egyeztetve a csoportvezető tanárral, azért,
hogy megkíméljük a falak állapotát.
Zuhanyzók, élelmiszer tároló, mikrohullámú sütő, mosó-vasaló
helység, automata mosógép szolgálja a diákok kényelmét.
Tévék, DVD-k, magnók szórakoztatják a tanulókat
szabadidejükben, ezenkívül számítógépek, szótárak, kiskönyvtár
segít a tanulásban. Internetes szobánkban kapcsolatot lehet
létesíteni a világgal.
A kollégium a szabadidő tevékenység szervezésében is igyekszik
változatos lehetőségeket nyújtani a tanulóknak.
Szakköröket szervezünk, amelyeket a minden évben a lemerülő
igény szerint szervezünk meg.
Hosszú évekkel ezelőtt a kollégium egy lelkes pedagógusa
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészeti tárgyait gyűjtötte
össze az ide érkező diákokkal.
Egy helytörténeti kiállításra való anyag gyűlt össze, amely ma a
kollégium falait, az erre a célra kialakított szekrényeket díszíti. E
gyűjtemény bővítése ma is folyamatos feladatunk, amelyhez
minden diák hozzájárulhat (köcsögök, szőttesek, falitányérok, régi
népi eszközök gyűjtésével gazdagíthatja a kiállítási anyagot.
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A FELSZERELÉSEKRŐL

Neked, illetve szüleidnek az alábbiakról kell gondoskodnod azért,
hogy az első idők könnyebben teljenek, hogy szobád, környezeted
hasonlítson egy meghitt otthonra.
Ezért javasoljuk, ha lehetőséged van és tudsz, hozz magaddal:
•
•
•

1 db díszpárnát ágyadat díszíteni,
1 cserép virágot díszcseréppel, ha azt szeretnéd, hogy még
szebb legyen a szobád,
1 cserép virágot a kollégium folyosójára ajánlj fel!

Természetesen a behozott felszereléseket évvégén haza lehet
vinni.
Ezen kívül kérünk, hogy ha bármilyen régi használati tárgyad van,
amelyre már nincs szükséged, hozd el a kollégiumba, mert
gyönyörű népművészeti gyűjteményünk része lehet – minthogy
már beszámoltunk.
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A SZEKRÉNYED ESZTÉTIKUSABBÁ TÉTELÉHEZ:
•
•
•

három méter textil vagy csipke szekrénycsíkot,
öt ív csomagolópapírt a polcokra és a szekrény
kibéleléséhez,
praktikus falizsebet textilből több rekesszel.
(Méret 38x170 cm – kisebb lehet-. Szekrények belső
oldalán felakasztva.)

AZ ÉLELMISZERSZEKRÉNY FELSZERELÉSÉHEZ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 db lakat
1 db kistálca
1 db kés
1 db villa
1 db evőkanál
1 db kiskanál
1 csomag papírszalvéta
1 db textilszalvéta, kisebb abrosz
1 db törlőkendő
1 db vizespohár
1 db konzervnyitó
2 db vileda kendő
2 db szivacs (egyik oldala dörzsi)
cukor, só
citrompótló
ásványvíz (szükség szerint)
mosogatószer
szemeteszsák (szobai szemetesvödörbe).
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Tudjuk, hogy tudod, de segítünk egy csokorba szedni a szükséges
holmikat.
Az első napokban ezeket be kell mutasd csoportvezető
tanárodnak.
SZEMÉLYES HASZNÁLATI FELSZERELÉSEDHEZ A
KÖVETKEZŐKET AJÁNLJUK, KÉRJÜK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szappan
szappantartó
fogmosópohár
fogkefe
fogkrém
dezodor
2 db törölköző
varrófelszerelés (tű, cérna, olló)
cipőtisztító felszerelés
1 heti fehérnemű (mivel hetenként hazautaznak a tanulók,
ugyanakkor mosási lehetőség is van a kollégiumban)
harisnya, zokni, zsebkendő
1 melegítő vagy szabadidő ruha
1 pár papucs + 1 pár műanyag papucs zuhanyzáshoz
hálóing vagy pizsama, köntös
egyenruha
egy ünnepélyesebb ruha
vállfák
2 db (4x4-es) igazolványkép a kollégiumnak !!!
gyógyszer (ha rendszeresen kell szedned, vagy csak ritkán
– asztma, allergia, szívgyógyszer)
eü. papír, kéztörlő, folyékonyszappan
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•

•

alapvető „elsősegély”, amit hozni kell: fájdalom- és
lázcsillapító, görcsoldó, hasfogó, torokfertőtlenítő,
sebtapasz, fásli
Kulturális alapra évi 1.500,- Ft összeget szedünk, amelyet
a diákok által javasolt folyóiratokra, napilapokra
fordítunk. (Nagyobb rendezvényeink ellátását egészítjük
ki, illetve jutalmazzuk a diákokat.) Ezen összeget a
beköltözéskor célszerű befizetni.

A KOLLÉGIUMI NEVELŐMUNKA CÉLJA:

1. Biztosítsa a tanulás alapfeltételeit, nevelje a fiatalokat
rendszeres,
fegyelmezett,
szorgalmas
munkára.
2. Járuljon hozzá az általános műveltség megalapozásához, a
műveltségi egyenlőtlenség mérsékléséhez.
Segítséget nyújtson a mindennapi felkészüléshez
(korrepetálás, internet, könyvtár igénybevételével).
3. Adjon lehetőséget a személyi adottságok, képességek
fejlesztéséhez, formálja a tanulók akarati, erkölcsi
jellemvonásait.
4. Nevelje a tanulókat a társak, a felnőttek, a környezet
megbecsülésére, az azokhoz való alkalmazkodására.
Alakítsa ki a közösségért és önmagukért érzett
felelősségüket.
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5. Fejlessze ki a közösségi – közéleti – társadalmi
aktivitáshoz szükséges készségeket, kezdeményezést.
6. Nevelje a fiatalokat a közösségi, társadalmi értékek
megbecsülésére, védelmére, gyarapítására, erősítse a
hazaszeretetüket.
7. Segítsen a társadalmi problémákban való eligazodásban.
8. Egészséges életmódra, a szellemi és fizikai képességek
fejlesztésére nevelje a tanulókat.
9. Készítse fel a tanulókat a családi életre, adjon segítséget
bizonyos
családi
funkciók
ellátásához.
10. A lehetőségekhez képest teremtsen megfelelő kereteket a
fiatalok szabadidejének, a közösségi életének kulturált
eltöltéséhez.
11. Segítse elő a helyes önismeretből fakadó, helyes
pályaválasztást. Tájékozott legyen lehetőségeit illetően.
12. A kollégium Pedagógiai Program szerint végzi
tevékenységét. Ennek fő jellemzője a személyre szabott
egyéni foglalkozás a tanulókkal.
13. A kollégiumban működő szülői szervezet tagjaival
(melynek minden évfolyamból képviselői vannak) szoros
kapcsolatot építettünk ki, rendezvényeinken részt vesznek,
véleményükre a kollégiumi élettel kapcsolatosan
számítunk.
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RÉSZLET A KOLLÉGIUMI HÁZIRENDBŐL
I.
A kollégium házirendje
1. A kollégiumi közösség – ezen belül a diákönkormányzat –
kialakításával, közreműködésével, nevelési módszerek
alkalmazásával a kollégium:
•

biztosítja a tanulók sokirányú művelődését,
szabadidejük tartalmas felhasználását, segítséget
ad tanulmányaik eredményes elvégzéséhez.

2. A kollégiumi nevelésben érvényesítjük a demokratizmust.
Az önkormányzat legfőbb fóruma a közgyűlés, melyet
évente legalább kétszer hívunk össze.
Az önkormányzati feladatokat a Diáktanács látja el,
munkájáról köteles beszámolni a közgyűlésnek.
II.
A tanulók kötelességei
1. Legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi
feladatainak, segítse társait a tanulásban.
A Kollégium szilenciumi rendjét és fegyelmét nem
szegheti meg.
2. Magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett.
3. Tartsa meg az együttélés szabályait. Társainak pihenését
nem zavarhatja pl. hangoskodással, kulturálatlan
viselkedéssel, csúnya beszéddel, rohangálással.
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4. Legyen aktív és kezdeményező a közösség feladatainak
teljesítésében, vegyen részt a kollégium által szervezett, a
személyiségét
fejlesztő
hasznos
szabadidős
tevékenységben.
5. Védje a társadalmi és személyi tulajdont!

6. Tartsa magára nézve kötelezőnek a kollégium napi- és
házirendjét.
7. Jogait felelősséggel, kötelességeinek
összhangban gyakorolja!

teljesítésével

8. A tanuló látogatót – előzetes bejelentés alapján –
szabadidejében az aulában fogadhat. Látogatókat a
szobába felvinni nem lehet, kivéve szülőt, testvért.
9. A tanuló betegségét köteles jelenteni otthonról az
ügyeletes tanárnak telefonon, helyben pedig a
kollégiumban tartózkodó ügyeletes tanárnak. Ezek után
hazautazhat szülői engedéllyel háziorvosához panaszának,
rosszullétének kivizsgálására és köteles az orvos
utasításait követni. A beteg csak az orvos által felírt
gyógyszereket szedheti, gyógyszerérzékenységét tudassa!
10. Balesetvédelmi oktatáson mindenki köteles részt venni, a
balesetmegelőző és tűzrendészeti szabályokat megtartani.
A kollégiumban nem dohányozhat, nem drogozhat és nem
italozhat!
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11. Védje a kollégium felszerelési tárgyait. A vasalót és egyéb
felszereléseket a diákigazolvány ellenében az ügyeletes
tanártól kapja meg és azokat meghatározott helyeken
használhatja.
12. A szobát naponta a tanulóknak kell takarítani. Élelmiszert
az élelmiszertárolóban kell elhelyezni. A szekrényt
minden hónapban ki kell takarítania. A konyhából edényt
felhozni nem lehet! Délutáni elfoglaltság esetén a
vacsoráját saját edényében hozza fel. A személyi higiéniát
és a szekrények rendjét a kollégiumi csoportvezető tanár
ellenőrzi.
13. Mosni a mosókonyhában lehet (szilencium alatt nem),
mosás után a mosókonyhát, a mosógépet és a centrifugát
rendbe kell tenni. A száraz ruhákat időben le kell szedni a
szárítóról, hogy a később mosók számára legyen hely.
14. A kollégiumban értékes tárgyakat csak saját felelősségre
hozhat a tanuló.
15. A kollégiumi ügyeletet előzetes beosztás alapján látják el
a kollégium diákjai. Az ügyelet egész napos: 16,00-tól
másnap 16,00-ig tart.
Az ügyeletes az ügyeleti helyét csak nagyon indokolt
esetben hagyhatja el, de köteles maga helyett az ügyeletes
tanárral egyetértve másik ügyeletest felkérni a teendők
ellátására.
A napi eseményeket a naposkönyvben rögzíti.
A mindenkori napos felelős a kollégium és környéke
rendjéért, tisztaságáért. A leveleket, újságokat,
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csomagokat áthozza az iskola portájáról és a titkárságról,
eljuttatja rendeltetési helyére.
16. A kollégiumon kívüli magatartás szabályai megegyeznek
az iskolán kívüli magatartás szabályaival.
17. A tanuló hiányzása esetén az étkezési jegyét 24 órával
előtte adja le az ügyeletes kollégiumi tanárnak!
III.

A tanulók jogai

1. Használhatja a kollégium helyiségeit, eszközeit.
2. Választhat, illetve választható különböző szintű és
hatáskörű önkormányzati szervekben.
3. A közösségi érdeket
kezdeményezhet.

szolgáló

javaslatot

tehet,

4. Részt vehet a kollégium, az iskola kulturális, sport
munkájában, tanulmányi versenyein, pályázatain.
5. Szabadidejét kötelességteljesítés mellett egyéni törekvései
szerint használja fel.
6. Kiemelkedő
tanulmányi
munkájáért,
tevékenységéért dicséretben, jutalomban
tevékenysége az értékelés alapja.

közösségi
részesülhet,

7. Joga a tanulónak, hogy érdekeit érvényesítse, személyesen
és a megválasztott Diáktanács tagjain keresztül.
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KOLLÉGIUMI ÉLETÜNK SZABÁLYAI
1. A közösségi életünk szervezésébe, irányításába – a
Diáktanács, ill. különböző megbízatások révén mások is –
bekapcsolódhatnak a tanulók.
2. A tanulók a kollégiumban előforduló munkából
rendszeresen kiveszik részüket, erről külön beosztás
készül.
Havonta
nagytakarítás,
ügyelet,
napi
szobatakarítás.
3. A diákok használati tárgyaikat, környezetüket mindig
kötelesek rendben, tisztán tartani (virág portalanítás,
diákkonyha használati tárgyai, folyosó rendje, stb.)
4. Mindenkitől elvárjuk a kulturált viselkedés (köszönés,
udvariasság, stb.) alapvető normáinak a betartását.
5. Az ebédlőt, mosdót, a mosókonyhát, internetes szobát
rendeltetésszerűen a közösen kialakított rendben és időben
használhatják. A rendellenes használatból eredő költség a
tanulókat terheli.
6. A dicséret alapvető fokozatai: nevelői, diáktanácsi,
kollégiumvezetői, nevelőtestületi.
7. Azt a diáktanácstagot, aki a házirendet megsérti, a
kollégiumvezető felfüggesztheti a megbízatása alól.
8. A kollégiumba való visszautazás akadályoztatása
esetén (pl. betegség) a szülőktől gyors tájékoztatást
kérünk (telefon, üzenet: testvérrel, osztálytárssal).
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NAPIREND
1. A tanítás előtti időszak menetrendje:
6,30
ébresztő
6,40-7,30
hálók kitakarítása
mosakodás, öltözködés, reggeli
7,30
szobák ellenőrzése
7,45
indulás az iskolába
2. A tanítási idő alatt minden tanuló az iskolában, illetve a
gyakorlati munkahelyén tartózkodik. Hiányozni csak az
osztályfőnök, illetve az ügyeletes nevelő előzetes
engedélyével, tudtával lehet. A hiányzást csak a körzeti
orvos igazolhatja, melyet be kell mutatni a kollégiumban
az ügyeletes nevelőnek.
3. A tanítás után néhány órát a tanulók általában egyéni
elképzeléseik szerint tölthetnek el.
Az ebédelés az iskolában, illetve a munkahelyen történik
12,00-14,30 óráig.
Ebéd után 16,30-ig a tanulóknak szabad kimenőjük van a
városba ( a város területét a tanulók csak külön
engedéllyel hagyhatják el).
4. Délutáni és esti program
16,30
létszámellenőrzés
16,45-17,30 egyéni tanulás és szilencium
17,30-18,00 vacsora
18,00-19,45 szilencium
19,45-20,30 szabadprogram, kimenő (nyári időszámítás
alatt), TV nézés
20,30-21,30 esti
tisztálkodás,
takarítás,
esti
létszámellenőrzés, késő esti tanulás
ellenőrzése
21,30
villanyoltás
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5. Vasárnap 16,00-20,00 vagy 20,30 óráig (nyári időszámítás
esetén) vissza kell érkezni minden kollégistának. 18,00
órától esti szilenciumot szervezünk.
A házi-, illetve napirendtől, valamint a kollégiumi szabályoktól
eltérő minden kérést a szülők levélben vagy telefonon tehetnek.
A nyári időszámítás alatt 20,30 előtt beérkezett tanuló még
kimehet, ha azt jelzi az ügyeletes nevelőnek.
Nyári időszámítás = (tavaszi szünet után) április 20-tól
szeptember 30-ig.
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TANULMÁNYI MUNKA A KOLLÉGIUMBAN
A kollégiumban legfontosabb munkánk a tanulás. Minden nap
16,45-től 19,45-ig kötelező felügyelet mellett, a tanulók
helységekben van mód a másnapi felkészülésre, azok számára,
akik 3,7-es eredményt nem érték el, valamint a 9.
évfolyamosoknak az első félévben.
A tanulóknak a rendre, csendre vigyázniuk kell, egymás munkáját
nem zavarhatják.
Szilencium előtt, vagy vacsora után problémáikkal kapcsolatban
segítséget kérhetnek a nevelőtanároktól.
Esetenként egyéni tanulásra is van lehetőség a diáktársakkal
(19,00-19,45-ig). Ez a III. szilenciumon történhet.
Ha délután a tanulónak kollégiumi elfoglaltsága van, és a
szilencium rövidebb, vagy elmarad, vacsora után pótolják a
kiesett időt. Különórákra szülői hozzájárulást kérünk írásban. A
tanulók egyéni felelősséggel is tartoznak a másnapi felkészülésre
vonatkozóan.
A rendezvények nem akadályozhatják a felkészülést, iskolai
számonkérés esetén nem hivatkozhatnak erre.
Amennyiben túljelentkezés van a diákgyűlés határozata szerint az
év végén bukott és a 3,5-et el nem érő tanulót a következő évre
nincs módunkban visszavenni a kollégiumba.
A tanulók érdemjegyeit a nevelők havonta átírják az iskolai
naplóból a kollégiumi feljegyzésükbe, a több elégtelennel
rendelkezők szüleit értesítjük, behívjuk a kollégiumba a
problémák megbeszélésére.
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A kiváló kollégista szabad szilenciumos, bárhol és bármikor
tanulhat a kollégium épületén belül, kimenője 17,30-ig is lehet.
Az elsősök, mivel tanulási nehézségekkel kell megbirkózniuk,
(ezért) számukra igény szerint pótszilenciumot és korrepetálást
szervezünk. Hogy a tanulási nehézségeken minél hamarabb
túljussanak, ezért a tanulók olvasási készségeit is nyomon
követjük, segítjük.
Elvárjuk, hogy a kollégisták tanulmányi munkájukban
képességeiknek megfelelően a legjobb eredményt érjék el.
21,00 órától külön tanulásra van mód; alsóbb évesek esetén
22,30-ig, felsőbb éveseknél tovább is.
Korrepetálási lehetőségek a kollégiumban:
-

-

Felsőbb éves diákok vezetésével és
szaktanárok szervezésében történnek.
A tanulók az iskolai könyvtárat mindennap igénybe
vehetik. A kollégium kézikönyvtárát is használhatják a
felkészüléshez, kölcsönző füzet alapján – a kölcsönzés
idejének megfelelően el is vihetik.
Az első évfolyamosoknak előadást szervezünk a helyes
tanulási módszerekről.
A tanulást segíti az I. emeleti internetes terem.
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SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG
Hagyományaink:
1. Közgyűlés: fórum, ahol a tanulók megismerik az éves
feladatokat, véleményt nyilvánítanak, javaslatokat tesznek
a munkaterv kiegészítéseként.
Évente 2 alkalommal tartjuk.
2. A kollégiumi rendezvények:
•

Ismerkedési délután és est az elsősök számára

•

Pályázatok meghirdetése

•

Koszorúzás Sipkay 9. évfolyamosok részvételével

•

Mikulás est

•

9. évfolyam bemutatkozása

•

Karácsonyi műsor (10. évfolyam szervezésében)

•

Karácsonyi díszasztal, ünnepi vacsora

•

Végzősök búcsúztatása a kollégiumban
ünnepélyes kollégiumi ballagás.

3. Vetélkedők:
•

Szakmai, műveltségi vetélkedők

•

Évfordulókhoz, jeles eseményekhez kötődően.
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4. Szabadidős tevékenységek:
aerobik, filmklub, praktikus ismereteket nyújtó szakkörön
belül: díszterítés, ajándékozási kultúra tevékenységeit
kínáljuk. Zenehallgatás, táncház, disco más kollégiumban,
kondicionáló torna egészítik ki a szabadidős programokat.
Életvezetési technikák; honismereti gyűjtemény ápolása,
gondozása.
5. Segítségnyújtás
az
első,
lakcímbejelentő kitöltésében,
továbbtanulási lap kitöltésében.

harmadik
évben
negyedik-ötödikben

a
a

6. Tehetséges tanulók a kollégium által meghirdetett
pályázatokon vehetnek részt.
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TÁRSADALMI MUNKA
A tanulók viszonylag korszerű körülmények között kapnak
elhelyezést négyágyas, hideg-meleg folyóvizes szobákban. Az év
folyamán a szobák között tisztasági versenyt szervezünk.
A kollégium lakói szabadidejüket hasznosan tölthetik el. Ezt
segíti elő több színes TV, magnó, DVD-lejátszó, rádió, CDlejátszók, amelyek a zenehallgatást teszik lehetővé, olvashatnak,
amelyhez kiskönyvtárunk biztosít feltételeket.
Számítógépes terem, internetes hozzáférés áll még a tanulók
rendelkezésére.
A napi és hetilapok igény szerint adnak tájékoztatást politikaikulturális életünk eseményeiről.
Városunkban önálló színtársulat működik. Színházbérlet váltására
van lehetőség minden évben, 5-6 előadás megtekintésére.
A csoportok eldönthetik, hogy mikor, milyen színház, vagy mozi
előadást kívánnak megnézni.
Elvárjuk, hogy diákjaink ismereteket szerezzenek, ügyesedjenek,
s tapasztalatokat szerezzenek, amelyek megkönnyítik további
életüket, szebbé, gazdagabbá teszi mindennapjaikat.
A tanulás mellett érdemes egyéb feladatoknak is eleget tenni.
Miután megismerkedtek a tanulók kollégiumunk szabályaival,
szeretnénk felhívni a figyelmet arra az értékelő rendszerre,
amelyet mi bevezettünk azért, hogy a diákokat jó tanulmányi és
közösségi munkára ösztönözzük, és ezáltal jutalmazzuk.
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ÉRTÉKELŐ RENDSZER
A Kollégiumban félévenként értékeljük a tanulók tevékenységét,
munkáját.
Mindent, ami a diák részéről a kollégium érdekében történik,
értékelünk.
Ez alapján:

„Kiváló kollégista”
„Kiváló tanuló”
„Kiváló közösségi munkát végző”
cím elnyeréséért lehet pályázni. Az elért címeket a DT és a
nevelőtestület együttes többségi döntése alapján súlyos fegyelmi
sértés esetén visszavonhatják. A különböző címeket elnyerő
tanulók kedvezményekben részesülnek.
Az értékelés szempontjai:
1. Alapvető követelmény a Kiváló kollégista cím
elnyeréséért
a) 4,0-es tanulmányi eredmény, minimum
b) Ne legyen a kollégiumban beírása
c) A szobák tisztasági értékelésénél a félév folyamán
az elérhető 100%-ból 70%-át kell elérni.
Ezen től a felsorolt szempontokból 8 pont teljesítése esetén
jogosult a tanuló Kiváló kollégista cím elnyerésére: pl.:
a)
b)
c)
d)

a folyosó rendjéért vagyok felelős
a mosó rendjéért vagyok felelős
gondozom a virágokat
a faliújságot szerkesztem (ünnepekre, vagy bármikor)
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2. Magam találtam ki feladatot
…………………………………………………………….
3. Állandó megbízatásom van:

DT-tag
ifi-nevelő
csoport …………………..

4. Rendszeresen
segítek
az
alsóéveseknek
a
beilleszkedésben,
vagy
bizonyos
tantárgyakból
korrepetálok. (névszerint értendő)
5. Egy konkrét eseményt megszerveztem a kollégiumban,
vagy tevékenyen részt vettem benne.
6. Példás magatartású vagyok.
7. Nem utolsó a szobám a tisztasági versenyben.
8. A kollégiumban dicséretet kaptam.
9. 5 tizedet javítottam a tanulmányi eredményemen.
10. Bármely egyéb.
11. Alkalmi és sok időt igénybevevő munkák elvégzése. (2-3
pont.)
12. További dicséretek + 1 pont.
13. Áthozott pontok száma
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A kollégium büntetésrendszere, a fegyelmi eljárás szabályai

A tanuló számára a kollégium otthon, itt viselkedése egy kicsit
lazább, otthonosabb, mint az iskolában, illetve a munkahelyén.
Apróbb vétségekért, fegyelmezetlenségekért figyelmeztetni
(hangos beszéd, rendetlen szekrény, 5 perces késés, stb.)
nagyobbakért fegyelmezni, ismétlődés esetén fegyelmi
büntetésben kell részesíteni a tanulókat. (cigarettázás, italozás,
hosszabb késés, lopás, társadalmi tulajdon elleni vétség, stb.)
Az apróbb vétségek halmozódása esetén is következhet erősebb
fokozat (fegyelmezés, fegyelmi büntetés) alkalmazása.
A fegyelmi eljárás szabályait a házirend tartalmazza.
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A kollégium Fegyelmi Bizottság Tagja
Állandó tagjai:

az iskola igazgatója
a kollégiumért felelős vezető-helyettes
a fegyelmi vétséget elkövető tanuló
csoportvezető tanára

Jelen vannak továbbá: DT titkár, megbízottja
a fegyelmi vétséget elkövető
osztályfőnöke

tanuló

A DT, a nevelőtestület, a kollégiumért felelős vezető-helyettes az
alábbi fegyelmező intézkedést adhatják:
1. DT szóbeli figyelmeztetés és egy írásbeli figyelmeztetés
után Diáktanács ülésen elbeszélgetnek a tanulóval. Ha ez
nem hozza meg a kívánt eredményt, a DT a tanulócsoport
a csoportvezető segítségét kéri.
2. Nevelői figyelmeztetés: szóban, írásban.
3. Kollégiumvezetői figyelmeztetés: írásban.
4. A kollégiumi tagság 1 tanítási évre szól! Megújításáról a
Nevelőtestület és a DT dönt!
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Az 5. évesek és a 4. éves 18 évet betöltő tanulók házirendje:

1. A tanulók 20,00 óráig kapnak kimenőt.
2. Színházba minimum 4 fő esetén önállóan mehetnek, 20,00
órától moziba csak abban az esetben, ha korábbi előadás
nincs. (Kíséretet igény szerint biztosítunk.)
3. Egyéb rendezvényre, alkalmakra, találkozásra csak szülői
kérésre (levél, telefon) engedjük ki a tanulókat.
4. Hétfőn reggel csak abban az esetben érkezhetnek vissza a
kollégiumba, ha órakezdésre (7,50) pontosan beérnek.
(Busz késésére nem lehet hivatkozni.)
5. A kollégiumi házirend egyéb pontjai megegyeznek az
iskola házirendjével.
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