Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium

Diákotthoni
házirend
2015/2016.

A tanuló jogai:
1.§ A tanuló a jogait a beköltözés napjától az adott tanév végéig gyakorolhatja.
2.§ A tanuló jogai gyakorlásához az információkat:
- a kollégiumvezetőtől
- a csoportvezető nevelőtanártól
- a szülőktől (a tanév eleji szülői értekezletet követően)
- a diákönkormányzaton keresztül kaphatja meg
3.§ Részt vehet a kollégium, az iskola kulturális-, sport- és diákköri munkájában.
4.§ Közösségi érdekeket szolgáló kérdésekkel, javaslatokkal a nevelőtanárokhoz,
kollégiumvezetőhöz fordulhat.
5.§ Igénybe veheti a kollégium könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, eszközeit,
létesítményeit.
6.§ A házirendben szabályozott időben kimenőt kaphat, hazautazhat, szabadidejét a
kollégiumban és azon kívül egyéni törekvései szerint használhatja fel.
7.§ Igazgatói engedéllyel intézményen kívüli sport- és kulturális tevékenységet folytathat.
8.§ Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben,
jutalomban részesülhet.
9.§ Joga van részt venni a csoportfoglalkozásokon.
10.§ Joga van részt venni a kollégiumi szilenciumokon, igénybe veheti a kollégiumi
korrepetálásokat és tehetséggondozó foglalkozásokat.
11.§ Joga van a hálószoba dekorációjára, amit a nevelőtanárral egyeztetni kell. Tilos a
törvényben tiltott reklámokat és politikai szimbólumokat kifüggeszteni.
12.§ Joga van a törvényben előírtak szerint a kollégiumi férőhelyet térítésmentesen igénybe
venni. Ha a tanulmányai miatt térítési vagy tandíj fizetésére kötelezett, a kollégiumi
lakhatásért a térítési díj ezzel egyenlő mértékű, melynek megfizetésére a tanuló
kötelezett. Joga van a törvényben előírtak szerint a kedvezményes étkezés
igénybevételéhez, amennyiben az ehhez szükséges igazolást leadta.
13.§ Joga van a rendszeres egészségügyi felügyeletre és ellátásra.
A tanuló kötelességei:
1.§ A diákközösség hasznos tagjaként végezze munkáját.
2.§ Tudatosan törekedjék műveltségének gyarapítására és olyan tulajdonságok
fejlesztésére, amelyek társadalmunk erkölcsi követelményeinek megfelelnek.
3.§ Tevékenységével és magatartásával szerezzen megbecsülést a kollégiumnak,
iskolájának, családjának és önmagának.
4.§ Kötelessége részt venni a kötelező foglalkozásokon.
5.§ Tegyen eleget – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.
6.§ Tartsa be a kollégium szabályzatainak rendelkezéseit, valamint a baleseti és
munkavédelmi előírásokat.
7.§ Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartózkodjon az egészséget károsító
életmód gyakorlásától és az egészséget károsító szerek használatától.
8.§ Őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rá bízott, illetve a
kollégiumban található valamennyi eszközt, a kollégium helyiségeit, felszereléseit.
9.§ Tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, valamint az intézményben dolgozók személye és
munkája iránt.
10.§ Tartsa tiszteletben a kollégiumi élet valamennyi résztvevőjének jogait.
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11.§ A kollégiumi ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző nevelő
tanárral.
A jutalmazás és a fegyelmező intézkedések formái:
Jutalmazás formái:
- nevelőtanári dicséret szóban
- nevelőtanári dicséret írásban
- kollégiumvezetői dicséret írásban
- nevelőtestületi dicséret írásban
- alapítványi jutalom
Fegyelmező intézkedések:
A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni. A tanulóval szemben a házirend
megsértését követően az alábbi fegyelmezési intézkedés hozható:
- szóbeli figyelmeztetés
- nevelőtanári írásbeli figyelmeztetés
- nevelőtanári írásbeli intés
- kollégiumvezetői figyelmeztetés
- kollégiumvezetői intés
Súlyos vétség (társak testi épségének veszélyeztetése, nagyobb értékű károkozás,
alkoholfogyasztás, kollégium engedély nélküli elhagyása, lányok a fiú, fiúk a lány szintre
nem mehetnek be, alsóbb évesek zaklatása) fegyelmi eljárást von maga után. A fegyelmi
büntetés lehet:
- megrovás
- szigorú megrovás
- kizárás a kollégiumból
A fegyelmi eljárás szabályait a törvénynek megfelelően az 1. számú melléklet rögzíti.
A kollégiumi munkarend:
1.§ Szorgalmi időben a kollégistának a hétvégi hazautazásról vasárnap este legkésőbb 21
óráig kell visszaérkezniük a kollégiumba.
2.§ Ettől eltérő időpontban való visszaérkezés csoportvezetői engedélyhez kötött (szülői
nyilatkozat vagy telefon alapján).
3.§ Hét közben a kollégiumból eltávozni csak szülői engedéllyel lehet, melyet előre be
kell íratni az ellenőrző könyvbe, vagy a szülőnek be kell telefonálni a kollégiumba.
4.§ A kollégista kimenő idejében a város közigazgatási területét nem hagyhatja el.
5.§ Működési rendünk szerint a tanulók a kollégiumból minden hétvégén hazautaznak
6.§ A kollégiumból való távozáskor a kollégista köteles:
- az ablakot bezárni
- a villanyt lekapcsolni
- a dugókat a dugaszoló aljzatból kihúzni
- a vízcsapot elzárni
- a szobában rendet hagyni
- a szobát bezárni
7.§ Az utolsó távozó tanulónak kötelessége a fentieket ellenőrizni, ha kell pótolni. Az
ügyeletes nevelőtanár a fentieket ellenőrzi, ha kell, pótolja és dokumentálja.
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8.§ A kollégistának a hazautazáskor és visszaérkezéskor (hétfői napon is) személyesen
kell az ügyeletes nevelőtanárnál jelentkeznie, kollégiumi diákigazolványát leadnia,
illetve felvennie.
9.§ A hazautazás és visszaérkezés közötti időben a szülő és a diák felelőssége érvényesül.
A kollégiumi napirend:
06. 30
06.30 – 07.15
06.45 – 07.15
07.15 – 07.45
07.45
08.00 – 11.30
11.30 – 14.30
12.00 – 16.00
12.00 – 19.00
15.30- tól
16.00 – 18.45
18.45 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 21.00
21.30 – 22.00
22.00

Ébresztő
Tisztálkodás, szellőztetés, takarítás, szemetesek ürítése
Reggeli
Szobaszemle
Szintek zárása
A kollégium zárva
Ebéd
Szabad kimenő
Engedélyhez kötött kimenő (házirend szerint)
Szobaellenőrzés
Szilencium
Vacsora
Csoportfoglalkozások
Szabadprogram
Készülődés a takarodóra
Takarodó

A kollégiumi betegellátás:
1.§ Amennyiben a kollégista rosszul érzi magát, azt az ügyeletes tanárnak köteles
bejelenteni. Az ügyeletes tanár tájékozódik a tanuló állapotáról, rosszullét esetén csak
a gondviselő tudtával és pedagógus felügyeletével kerülhet a kiskorú tanuló orvosi
ügyeletre, kórházba. Ha a nevelő súlyosnak ítéli a helyzetet, köteles orvosi ügyeletet,
illetve mentőt hívni. Az esetről a szülőt értesítik. Amennyiben a szülő nem adta meg
elérhetőségét, az ügyeletes nevelő értelemszerűen intézkedik.
2.§ A beteg tanuló a kollégiumból hazautazik. A hazautazást a nevelőtanár beírja az
ügyeletes naplóba.
3.§ Az orvosi vizsgálaton megjelent kollégista az orvos által adott igazolást köteles az
ügyeletes nevelőnek bemutatni.
4.§ A kollégistának a kollégiumból való hiányzását orvosi, vagy az ellenőrzőbe beírt
szülői igazolással kell igazolnia.
5.§ A kollégista minden igazolását a szülőnek aláírásával hitelesítenie kell.
A kollégiumi és iskolai étkezés:
1.§ A kollégiumi étkezés igénybevétele előzetes írásos tanulói igénylés alapján történik.
2.§ Az étkezési díj befizetésének rendjét és az étkezés menetét a 2. számú melléklet
rögzíti.
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A kollégiumi foglalkozások rendje:
1. § A kollégistának a kollégiumi foglalkozásokra időben kell megérkeznie, hogy a
becsengetés pillanatában a helyén üljön. Ez a szabály egyaránt érvényes mind a
teremben, mind a saját szobájában tanuló kollégistára.
2. § A szorgalmi időben a kollégium szilenciumi rendje: 16.00 – 18.45
3. § A kollégista tanulók a szilencium ideje alatt a szobában vagy tanteremben tanulnak.
4. § A szilencium alatt a mászkálás tilos, kivétel illemhely.
5. § A szilencium alatt a nevelők folyamatos ellenőrzést, számonkérést végeznek.
6. § Tanulót a kollégiumból a szilencium alatt csak személyesen a nevelő engedhet ki és
be.
7. § A szilenciumi ideje alatt hangoskodni, ajtókat csapkodni, zenét másokat zavarva
hallgatni, hajszárítót használni, zuhanyozni, sütni, főzni tilos.
8. § Mobiltelefont, Mp3-, Mp4-lejátszót a szilencium alatt csak fülhallgatóval és a
szobatárs zavarása nélkül lehet használni.
9. § A tantermi tanulószobán tilos a laptop (nevelői engedély nélküli), a telefon használata.
10. § Valamennyi kollégista számára kötelező a csoportfoglalkozáson való részvétel.
11. § A kollégiumi foglalkozást a tanuló engedély nélkül nem hagyhatja el, azt nem
zavarhatja.
12. § A szilencium alatt az aulában senki nem tartózkodhat.
13. § Az internetes helyiségekben a szilencium alatt a hangszórókat ki kell kapcsolni.
14. § A kollégiumi csoportfoglalkozásokon – heti egy foglalkozás - a részvétel kötelező.
15. § A kollégista tanulónak lehetősége van kötelezően választani a szabadon választott
foglalkozások közül – heti egy foglalkozás.
A kollégiumi viselet:
1.§ A tanulók a kollégiumban rendezett, tiszta, az időjárásnak megfelelő, a közízlést nem
sértő öltözékben járhatnak.
2.§ Minden kollégiumi ünnepélyen és ünnepélyes alkalomkor (tanévnyitó, karácsonyi
ünnepély, ballagás) az ünnepi ruha viselete kötelező.
A kollégium helyiségeinek használata:
1.§ A kollégiumi jogviszony életbe lépésével a tanuló használhatja a kollégium
helyiségeit, eszközeit.
2.§ A tanuló kötelessége, hogy az épület berendezéseit, tárgyait, felszereléseit,
rendeltetésszerűen használja. Károkozás esetén kártérítési felelősséggel tartozik,
melynek szabályait a 1. számú melléklet tartalmazza.
3.§ A vizesblokkban elektromos eszközt saját felelősségre lehet használni.
4.§ A hálószobákat a tanulók a reggeli ellenőrzés befejeztével az iskolába távozásukkor
bezárják. Azok a tanulók, akiknek nincs első órájuk, a reggeli teendőiket ugyanúgy
ellátják, mint az első órára indulók, majd a saját szobájukban tartózkodhatnak.
5.§ A reggeli napirendtől eltérő egyéb változásokra engedélyt minden esetben az ügyeletes
nevelőtanár adhat.
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6.§ A hálószobák rendbe tételét, a szemét levitelét a kollégista tanulók naponta önállóan
végzik, amelyet ellenőrzünk.
7.§ A kollégista tanulók önellátó, önkiszolgáló képességének szintjét, lakrészének rendjét
a nevelőtanár ellenőrzi.
8.§ A hálószobában a rádiót, a magnót, CD lejátszót rádiótelefont csak mások zavarása
nélkül, szilenciumi időn kívül este 22 óráig lehet használni.
9.§ A kollégium könyvtárát a meghatározott nyitvatartási időben használhatják a tanulók.
10.§ A kollégiumban a számítógéptermet, Tv-t, asztaliteniszt, biliárdasztalt 21 óráig
használhatják a tanulók.
11.§ A helyiségek rendbetétele és a sportjátékok elrakása után 21.30-tól minden tanuló a
szinten tartózkodik és felkészül a takarodóra.
12.§ A kollégisták délután 14.00 – 15.45-ig, este 19.00 – 20.00-ig fogadhatnak vendéget a
kollégium aulájában.
13.§ A kollégiumba érkező vendég köteles diákigazolványát a portán leadni.
14.§ A kollégista diákok szülei, családtagjai bejelentkezés után felmehetnek a tanulók
lakószobáiba.
15.§ Amennyiben a kollégiumba vendégek érkeznek a hét végén, a tanulók az ügyeletes
nevelőnek átadják a szobáikat. Személyes tárgyaikat elrakják, az ágyneműhuzatokat
lehúzzák és elzárják a szekrényekbe.
Védő, óvó, tiltó rendelkezések
1.§ A kollégiumban minden olyan meghibásodást, amely balesetet okozhat, azonnal
jelenteni kell a nevelőtanárnak.
2.§ A főzőhelyiségben a készülékeket őrizetlenül hagyni tilos.
3.§ A főzés befejeztével a készüléket ki kell kapcsolni.
4.§ A rosszullétet, balesetet a nevelőtanárnak azonnal jelenteni kell. A tűz- és bombariadót
eltérő hangjellel jelzik. A kollégisták tanári vezetéssel a legrövidebb idő alatt
elhagyják az épületet a tűzriadó tervnek megfelelően, személyes holmijukat
hátrahagyva.
5.§ A kollégista tanuló sem a kollégiumban, sem a kollégiumon kívül szervezetére
káros élvezeti cikket nem árusíthat, nem fogyaszthat.
6.§ A kollégium egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen
és a törvény által engedélyezett korosztálynak szabad. Szilenciumi idején csak a
szünetekben. Este 19.00 – 19.15-ig, 20.00 – 20.15-ig, 21.00 – 21.15-ig. Ezen
időpontokon kívül kollégista nem tartózkodhat a kollégium kapuján kívül.
7.§ Az épületbe szeszes italt behozni, a kollégiumba ittas állapotba bejönni, itt szeszes italt
fogyasztani szigorúan tilos.
8.§ Tilos a kollégiumban szerencsejátékot játszani, botrányt okozni.
9.§ Tilos drogot, fegyvert, petárdát, gázsprayt vagy bármilyen más eszközt behozni,
amivel a kollégista önmagát, illetve társai testi épségét veszélyezteti.
10.§ Tilos a tanulótárs felszerelését, ruháit, pénzét, élelmiszerét elvenni, megrongálni.
11.§ Ruhákat, illetve egyéb tárgyakat mindenki a saját felelősségére adhat kölcsön
másoknak. Elvesztés vagy bármilyen hasonló probléma esetén a kollégium semmilyen
felelősséget nem vállal.
12.§ Tilos az ablakokban élelmiszert tárolni.
13.§ Tilos a szobákban főzni, vizet forralni, meleg szendvicset sütni.
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14.§ A kollégiumba különösen nagy értékű, a tanulmányokhoz nem feltétlenül szükséges
felszerelést, műszaki cikket, nagyobb pénzeszközt a kollégista csak saját felelősségére
hozhatja be. Ezen tárgyakért a kollégium semmiféle felelősséget nem vállal.
15.§ A tanuló az általa hozott pénzt a nevelőtanári szobában lévő páncéldobozban
elhelyezheti.
16.§ Tilos a fiúknak a lány, lányoknak a fiú szintre, szobákba bemenni, illetve ott
tartózkodni, intim kapcsolatot létesíteni.
17.§ Tilos az iskola és a kollégium területén, a kollégium épületében etikátlan, kulturálatlan
másokat zavarba ejtő magatartást tanúsítani (csókolózás, ruha alatti keresgélés,
egymás ölébe ülés, fotelokon fekvés stb.).
18.§ Tilos az épületből takarókat, plédeket, bútorokat kivinni.
19.§ Tilos a kollégiumba állatot behozni, tartani. Ezen szabály a délelőtti tanórákra is
vonatkozik.
20.§ Tilos a kollégiumból engedély nélkül távozni (nappal és éjszaka egyaránt).
21.§ Tilos 14 óra után a lovarda, a nádfedeles, a tankert, és a sportpályák területén
tartózkodni (kivétel a kézilabda pálya, ha a nevelőtanár engedélyezi).
22.§ Tilos a kollégiumba vízipipát és E-cigarettát behozni, azt itt tárolni és használni.
23.§ Tilos az ablakokon keresztül közlekedni.
24.§ A kollégistáknak az ágyneműhuzatokat 2-3 hetente kötelező hazavinni és cserélni.
25.§ Tilos a szobákban hősugárzót használni.
26.§ A hajvasaló készülékeket használat után áramtalanítani köteles a használó, illetve azt
olyan helyzetben kell hagyni, hogy tüzet ne okozhasson.
27.§ Tilos a kollégista tanulónak más tanuló autójával utazni. Kerékpárral csak szülői
nyilatkozat és beleegyezés esetén közlekedhet a tanuló.
A szülő és a kollégium kapcsolattartása
1.§ A szülők a nevelőtanárokat, a kollégiumvezetőt szülői értekezleteken, fogadónapokon,
fogadó óráikon, illetve előzetesen megbeszélt időpontokban kereshetik fel.
2.§ A kollégium közléseit, a szülő kéréseit, igazolásokat stb. az ellenőrző könyvön
keresztül, telefonon vagy levélben teheti meg.
A kollégiumi diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok
1.§ A kollégiumi diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint
dolgozik.
2.§ A diákönkormányzat vezetőségét minden tanév elején titkos szavazással választja meg
a kollégium diáksága. Munkájukat az általuk felkért patronáló tanár segíti.
3.§ A saját Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott döntési jogait ülésein
egyszerű szótöbbséggel gyakorolja.
4.§ Egyetértési jogkörét a következőképpen gyakorolja:
A kollégiumvezető az egyetértést igénylő témák tervezetét a döntést megelőző 15.
napig átadja a diákönkormányzat vezetőségének. Egyetértés hiányában a
diákönkormányzat vezetősége írásban módosító javaslatot tesz. Azokban a
kérdésekben, amelyekben a diákönkormányzatnak véleményt kell nyilvánítania,
havonkénti kollégiumvezetővel való találkozásokon kerül sor.
5.§ A diákönkormányzat véleményt mondhat, és javaslatot tehet a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
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6.§ A szervezett véleménynyilvánítás és tájékoztatás az évenkénti kétszeri
diákközgyűlésen történik.
7.§ A DÖK a kiemelkedő közösségi munka jutalmazására javaslatot tehet a Veres Péter a
Jó Tanulókért alapítvány kuratóriuma felé.

A kollégiumon belüli konfliktusok kezelése, panaszkezelés, az érdekegyeztetések módja
1.§ A kollégista tanuló egyéni és csoportos problémájával fordulhat:
- csoportvezető tanárához
- a DÖK tagjaihoz
2.§ Amennyiben a probléma nem nyer megoldást, a kollégista felkeresheti egyénileg vagy
az érintettekkel együtt a kollégiumvezetőt.
3.§ A DÖK tagjai a patronáló tanár segítségével személyesen vagy írásban fordulhatnak a
kollégiumvezetőhöz.
4.§ Mind az egyéni, mind a csoportos problémára megoldást keresők végső érdemi választ
az intézmény vezetőjétől kérhetnek.
A kollégiumi házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok
1.§ A házirendet a kollégiumvezető a nevelőtestület erre kijelölt tagjaival készíti el, majd a
nevelőtestülettel, a diákönkormányzattal egyezteti. A házirend érvényesnek tekinthető,
amennyiben a fent említettek egyetértésüket aláírásukkal igazolták.
2.§ A házirend érvényesülését mind a kollégium vezetője, mind a nevelőtanárok, mind a
diákönkormányzat folyamatosan ellenőrzi.
3.§ A házirenddel kapcsolatos vélt vagy valós jogsértési észrevételeket a diákok a DÖK
tagjainak, nevelőtanáruknak, kollégiumvezetőnek tehetnek.
4.§ A kollégiumi házirend az elfogadást követően lép érvénybe és az érintettek számára
(diák, nevelőtanár, kollégiumvezető) kötelező érvényű.
5.§ A házirend egy példányát beiratkozáskor a szülőknek, illetve a tanulónak átadjuk.
6.§ A kollégium házirendjét a tanulókkal csoportvezetőjük ismerteti. A tanulók a házirend
ismeretét és elfogadását aláírásukkal igazolják.
7.§ A házirend egy példánya a nevelőtanári szobában állandóan hozzáférhető.

Győr, 2015. december 10.
……………………………..
Csiszár Rudolf
Igazgató

…..…………………………..
Garamvölgyi Gergely
Diákönkormányzati képviselő

………………………………
Sallai Szilvia
Nevelőtanár

………………………………
Gacsné Éliás Ildikó
Kollégiumvezető
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1. számú melléklet
Fegyelmi és kártérítési felelősség


















Abban az esetben, ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi
eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető.
A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 58. §-a meghatározza, melyek azok a
fegyelmi büntetések, melyeket az a kollégium a fegyelmi eljárás során alkalmazhat.
Fegyelmi eljárás lefolytatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a
kötelességszegés vétkes és súlyos.
A fegyelmi büntetés megállapítása előtt minden esetben fegyelmi eljárás keretében
kell tisztázni a tényállást.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza meg, illetve e jogkörét háromtagú
nevelőtestületi tagokból álló bizottságra ruházhatja. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 56. §.)
Nem hozhat a kollégium fegyelmi büntetést anélkül, hogy ne tegye lehetővé a
fegyelmi tárgyaláson való megjelenést és nyilatkozattételt.
Annak érdekében, hogy a fegyelmi eljárást be lehessen fejezni, és határozatot lehessen
hozni, a törvény lehetővé teszi a tárgyalás lefolytatását és a határozat meghozatalát a
tanuló és a szülő jelenléte nélkül is, de csak abban az esetben, ha a tanulót és a szülőt
két alkalommal meghívták a fegyelmi tárgyalásra.
Nem lehet fegyelmi tárgyalást indítani, ha kötelességszegéstől számítva három hónap
telt el.
A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A tanuló, illetve képviselője kérésére a nyilvánosság
kizárható.
A fegyelmi tárgyalás résztvevői:
Fegyelmi bizottság
Osztályfőnök
DŐK képviselő
Jegyzőkönyvvezető
Tanuló
Tanuló képviselője
A fegyelmi tárgyalás lefolytatásának szabályait a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 53-61.§ szabályozza.
Ha a kollégiumnak a tanuló kárt okozott, a kollégium vezetője köteles a károkozás
körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és a károkozó személyt
megállapítani. Az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a kollégium tanulója okozta, a vizsgálatról a
tanulót, a tanuló szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.
A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani – a 2011. évi CXC. törvény
59.§-ában meghatározott keretek között - az okozott kár megtérítésére.
Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a tanuló, illetve a szülő a károkozás
tényét vagy mértékét nem ismeri el, a kollégium vezetője a tanuló, illetőleg a szülő
ellen pert indíthat.
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2. számú melléklet
Étkeztetés rendje










A tanulók az étkezést igénylő lapot előre meghatározott időpontban kitöltik. A
nevelők az ügyintézőnek továbbítják azt.
A befizetéskor a tanulók ebédjegyet és számlát kapnak.
Aki az ebédjegyet nem adja le, vagy nem fizette be az étkezést, az nem veheti igénybe
a szolgáltatást.
Ha a befizetést betegség vagy egyéb ok miatt le kívánja mondani a tanuló, azt
telefonon vagy e-mailben teheti meg az ügyintézőnél. A lemondást csak a bejelentést
követő 2. naptól tudják figyelembe venni. A fel nem használt étkezési jegyet meg kell
őrizni, és a hiányzást követően le kell adni.
A kollégista tanulóknak vagy ebéd vagy ebéd+vacsora, illetve reggeli+ebéd+vacsora
előfizetése kötelező.
Az étkezés befizetését a következő hónapra mindig a faliújságon jelzett időpontban
kell megtenni.
Lehetőség van havonta egy alkalommal pótbefizetésre.
3. számú melléklet
Kimenőmenetrend
A hetente egy alkalommal kivehető hosszú kimenő szabályai
Inkább öt perccel előbb, mint egy perccel később

1. A tanuló a hosszú kimenőjét az ügyeletes nevelőtanártól kérheti, akár előző nap. A
nevelőtanár mérlegelése alapján megvonhatja a tanuló kimenőjét.
2. A kimenőt a nevelőtanár beírja a kollégiumi kimenőfüzetbe (dátum, hova, aláírás).
3. A beírás után, ha a tanuló környezete rendben van, távozhat.
4. Visszaérkezéskor a tanuló jelentkezik a nevelőtanári szobában.
5. A nevelőtanár a tanuló visszaérkezését regisztrálja azzal, hogy a kimenőfüzetben ezt
jelzi.
6. A házirend megsértése kimenőmegvonást vonhat maga után.
9. A végzősök és a 13-14. évfolyamosok több alkalommal mehetnek hosszú kimenőre.
A kimenőmenetrend szabályai rájuk is vonatkoznak. Nevelőtanári engedéllyel a
hosszúkimenő meghosszabbítható.
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4. számú melléklet
Az egyeztető eljárás rendje
 Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása,
ennek alapján a felek közötti megállapodás létrehozása a sérelem, mulasztás orvoslása
érdekében.
 Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú
sértett esetén a szülő, gondviselő, valamint a kötelességszegő, mulasztó, kiskorú
kötelességszegő, mulasztó esetén a szülő, gondviselő egyetért.
 Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás keretében kell lefolytatni.
 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszegő,
mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő figyelmét az egyeztető eljárás
lehetőségére.
 Az egyeztető eljárás igénybevételét a kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén
a szülő, gondviselő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül
írásban kell, hogy bejelentse. A bejelentést a fegyelmi bizottság elnökének kell
címezni.
 Az egyeztető eljárás igénybevételéhez a sértettnek, kiskorú esetén a sértett szülőnek,
gondviselőnek írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulást a fegyelmi bizottság
elnökének kell címezni.
 Az egyeztető eljáráson részt vesz:






-

kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő
sértett tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő
osztályfőnök
szaktanár, gyakorlatot vezető tanár, oktató
fegyelmi bizottság elnöke
iskola igazgatója (a fegyelmi vétség nagyságától, súlyától függően)

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárás során megállapodtak a
sérelem orvoslásában, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni.

A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött
megállapodásról és a
 felfüggesztésről szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják
-

-

Ha a felek írásban engedélyezik, az egyeztető eljárásban foglaltakat, illetve az
eljárás megállapításait nyilvánosságra lehet hozni.

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárást nem kérik, továbbá
ha az
 írásbeli bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt
napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.
-

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő, gondviselő nem kérte a
fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
 A fegyelmi eljárás megszüntetéséről a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban
értesíti.

11

