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1. Általános rendelkezések 

 

A kollégiumi házirendjének szabályozásában a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 5 pontja. 

a meghatározó. A kollégiumi házirend összhangban van a köznevelési törvény előírásaival és 

az intézmény tanügyi dokumentációival. 

 

 A házirend hatálya kiterjed a kollégiumban ellátott gyermekekre és a kollégium 

valamennyi dolgozójára, valamint egyéb céljából belépő valamennyi személyre.  

 A kollégiumban elhelyezett tanulók a tanévkezdéstől a tanév zárásáig vehetik 

igénybe a kollégium szolgáltatásait. 

 

2. Felvétel a kollégiumba 

 

A kollégiumba felvehető az a tanuló, 

 aki érvényes szakértői javaslattal és a Kádas György EGYMI Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményben tanulói jogviszonnyal 

rendelkezik, 

 akinek egészségi állapota lehetővé teszi, hogy a kollégiumban kialakított szabályzók 

szerint éljen, 

 aki viselkedésével önmaga és társai testi épségét nem veszélyezteti, 

 akinél a gyámhivatal gyermekvédelmi prevencióként elrendeli a kollégiumi 

elhelyezést, 

 akinek a családi vagy közlekedési körülményei olyanok, hogy a napi bejárást nem 

teszi lehetővé 

 aki nem szenved fertőző betegségben (ezt beköltözéskor 3 napnál nem régebbi orvosi 

igazolással igazolja), 

A felvételt a szülő, gondviselő kérheti a következőképpen, 

 írásban, erre a célra készült nyomtatvánnyal, 

 a kérelem benyújtásának határideje június 15, új tanulók esetében augusztus 30. 

 a felvételről, illetve elutasításról a szülőt (gondviselőt) írásban kell értesíteni, 

 

3. Kollégiumi elhelyezés megszűnése 

 

 megszűnik a kollégiumi tagság, ha a tanulói jogviszony megszűnt (tankötelezettség 

megszűnik, más nevelési-oktatási intézménybe távozik) 

 a szülő kéri a kollégiumi elhelyezés megszűntetését 

 a kollégiumból fegyelmi határozattal kizárt tanulónál a határozat jogerőre 

emelkedésének napjától megszűnik a kollégiumi elhelyezés 

 

4. A kollégium munkarendje  

 

A szülőknek a kollégiumban való tartózkodása a tanulók személyes átadásakor, átvételekor, 

valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagok, gyógyszerek átadásakor történhet. 
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A tanuló érkezése a kollégiumba: 

 vasárnap délután 15-18 óráig 

 hétfőn reggel 7-745-ig 

 

       A tanuló távozása, hazautazása a kollégiumból:  

 péntek 12-15 óráig 

A tanuló szülői kísérettel távozhat a kollégiumból. Önállóan közlekedhet, ha erről a szülő 

(gondviselő) írásban nyilatkozik. 

Más személlyel távozhat, ha a szülő (gondviselő) írásban meghatalmazza. 

 a hazautazást rendkívüli esetekben lehet korlátozni (rossz időjárás, betegség, váratlan 

esemény miatt) 

 a hazautazás megtiltásáról a szülőt haladéktalanul értesíteni kell! 

A tanuló hiányzása távolmaradása: 

 okát és idejét a szülő köteles bejelenteni, 

 a szülő köteles jelezni a betegség után, az érkezés időpontját, 

            

5. A tanulók részére a kollégium az alábbi szolgáltatásokat biztosítja 

 

 lakhatást vasárnap 15 órától, péntek 15 óráig. Abban az esetben, ha a hazautazás a 

szülő mulasztása miatt nem történik meg, a szolgálatban lévő dolgozó köteles az 

érintett gyermek lakhelyének Gyermekjóléti Szolgálatát értesíteni (16 óra előtt) az 

eseményről, akik intézkednek a gyermek további sorsáról. (ha, szükséges akkor a 

rendőrséget kell értesíteni). 

 napi ötszöri étkezést 

 délutáni tanulmányi felkészülést  

 szabadidős foglalkozásokat 

 igény szerinti felzárkóztatást 

 

6. A kollégium napirendje 

 

6.45 Ébresztő 

6.45  - 7.30         Tisztálkodás, hálórend kialakítása 

7.30  - 7.45 Reggeliztetés, gyógyszerek kiosztása (csak felnőtt) 

8.00  -15.05  Tanítási órák 

12.00  Folyamatos ebédeltetés, 

14.00  Délutáni tanulmányi munka, felzárkóztatási, egyéni fejlesztés, 

   Szabadidős tevékenységek 

15.45 -16.00 Uzsonna 

16.00 -17.00 Szakköri foglalkozások 

17.30 -18.00 Vacsora, esti gyógyszerek kiosztása (csak felnőtt) 

18.00 -19.00 Esti teendők elvégzése, szabadidős elfoglaltság, tévé-nézés, stb. 

20.00 - 21.00 Folyamatos lefekvés, életkortól, szükséglettől függően 

22.00  Villanyoltás 
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7. Kollégiumi lakhatás belső szabályozása 

 

 Ha a gyermek beteg, ezt jeleznie kell a szülőnek a kollégium felé 24 órán belül. 

 Betegség után orvosnak kell igazolnia, hogy a tanuló egészséges és közösségbe 

adható. Utólag igazolás nem fogadható el. 

 A „hazautazós füzetben” a megérkezés és eltávozás időpontját aláírással kell 

érvényesíteni. A lakhatás idejére a kollégium munkaközössége felelősséget vállal a 

gyermekért. 

 A szülő a kollégiummal kapcsolatos észrevételeit, jelzéseit, kéréseit megteheti 

személyesen minden pénteken a nevelőknél, illetve a kollégium vezetőjénél. 

 Visszaérkezés a diákotthonba legkésőbb az első tanítási nap, délelőtti órákig. 

 A gyermek telefonon hívható 19.00 órától – 20.00 óra között. 

 A gyermek olyan értéktárgyaiért vállalunk felelősséget, amelyet a gyermek a 

felnőttnek megérkezéskor lead, a gyermek tulajdonát képező tárgy zárható szekrénybe 

kerül elhelyezésre, amit hazautazáskor visszakap. 

 A kollégiumba behozott pénzt a tanuló átadja az ügyeletes nevelőjének 

megérkezéskor, amiért vállaljuk a felelősséget. Lakhatás ideje alatt felnőtt 

felügyeletével bármikor elköltheti. 

 

8. A gyermek jogai  

 

 joga van ahhoz, hogy a 2. számú bekezdésben megfogalmazottak szerint kollégiumi 

ellátásban részesüljön 

 joga van, hogy a kollégiumban nyugodt, családias légkörben nevelkedjen, segítséget 

kapjon önkiszolgálási tevékenységekben 

 joga van igénybe venni a kollégiumban rendelkezésre álló rendelkezéseket és 

eszközöket 

 joga van az iskolai és a kollégiumi szakkörökön részt venni 

 joga van, hogy egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 

 

9. A gyermek kötelessége 

 

 a gyermek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét 

 tartsa tiszteletben az intézmény, kollégium nevelőit, dolgozóit, tanulótársakat 

 kötelessége vigyázni személyes felszereléseire, ruházatára, ruháit a kijelölt 

szekrénybe tárolhatja 

 köteles betartani a házirend szabályait 

 köteles részt venni a kötelező kollégiumi foglalkozásokon 

 köteles a rá bízott feladatokat segítséggel, irányítással, vagy önállóan elvégezni 

 köteles jelezni az ügyeletes felnőttnek, (gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelőnek, 

éjszakai ügyeletesnek), ha önmaga és társait veszélyeztető állapotot észlel 

 köteles rendeltetésszerűen használni a kollégium eszközeit, felszereléseit 

 köteles vigyázni a kollégium rendjére, tisztasására  

 Az iskolai ünnepségeken, jeles napokon, az gyermek köteles megjelenni, 

megfelelő öltözékben. 
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10. Tiltott magatartás a kollégiumban 

 

 TILOS az egymás közötti testi bántalmazás, faji megkülönböztetés, a megalázás 

minden formája. Ha ilyet tapasztal a gyermek köteles nevelőjének jelenteni! 

  TILOS a kollégiumban az alkohol fogyasztani, dohányozni, valamint kábító 

hatású szereket használni! 

 TILOS életre veszélyes tárgyak behozatala a kollégiumba, különféle szúró- vágó 

eszközök használata! 

 TILOS gyógyszert, magánál tartani,(a szükséges gyógyszereket a szülő adja át az 

ápolónak)! 

 TILOS mobiltelefont behozni! 

 

11. Fegyelmező intézkedések 

 

Azok a tanulók, akik a kollégiumi házirendjét megszegik, a kollégiumi közösség normáit 

sértő magatartást tanúsítanak, a következő fegyelmi intézkedésben részesülnek. A 

fegyelmi intézkedésről a szülőt tájékoztatni kell, a kollégiumi csoportnaplóba is rögzíteni 

kell. Szándékosan vagy gondatlanul okozott kárért, anyagi felelősséggel tartoznak a 

kollégium tanulói. 

 

Alkalmazható fegyelmezési intézkedések: 

- szóbeli figyelmeztetés 

- írábeli figyelmeztetés 

- megrovás 

- fegyelmi eljárás kezdeményezése 

- kollégiumból való kizárás 

  

12. Jutalmazás 

 

 Havi értékelése a diákok magatartásának, a „Dicsőség-falra felkerülés 

 Év végi értékelés, a diákok magatartásának, viselkedésének, jutalmazása.  

„Méhecske díj” (évzáró). 

 

13. Helyiségek használata, baleset-megelőzés 

 

- A kollégium helyiségeiben 8-16 óra közötti időben csak indokolt esetben és csak 

felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.  

- Az iskolával közös helyiségeket csak felnőtt irányításával, felügyeletével 

használhatják./tanterem fejlesztő terem, tornaterem, aula, ebédlő/ 

- A kollégiumban lévő elektromos eszközöket /mosógép, tv, video,/ csak a felnőtt 

kezelheti. 

- Az udvaron használt játékokat köteles rendeltetésszerűen használni. 

- A tanuló köteles értesíteni az ügyeletes gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelőt a 

balesetről, veszélyekről. 
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14. A házirend ismertetése 

 

- szülőkkel a szülői értekezleten 

- tanulókkal rövidített változatban /értelmi sérülésüknek megfelelően/ 

- a házirend elérhető a kollégium szülői váróban, a társalgóban 

 

A házirendet a jogszabályi változások esetén és a gyakorlati tapasztalatokra építve   

minden tanévben felülvizsgáljuk és,ha szükséges  módosítjuk. 

 

 

 


