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Bevezető 

A kollégium a közösség kialakításával, közreműködésével, tanári nevelőmunkával otthont nyújt a 

tanulóknak, kiegészíti, és szükség estén pótolja a családi nevelést, gondoskodik az otthonosság, 

az érzelmi védettség feltételeiről. 

 Segítséget ad a tanuló iskolai tanulmányainak eredményes teljesítéséhez, tehetsége 

kibontakoztatásához. 

 Tudatosítja és gyakoroltatja az erkölcsi normákat, a fegyelmezettséget. 

 A tanulás és pihenés ésszerű arányainak kialakításával, a játék és a sportolás 

lehetőségeinek biztosításával gondoskodik a tanuló sokirányú művelődéséről, szabad 

idejének tartalmas eltöltéséről. 

Házirendünk összeállítását meghatározó jogszabályi előírások: 

Házirendünk összeállítását meghatározó jogszabályi előírások: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 a nevelés-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) 

EMMI rendelet 

 

 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról,  

 44/2002. (VI. 18.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról; 

  36/2009 (XII. 23.) OKM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról;  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

Az intézmény vezetősége, a kollégium tantestülete, valamennyi felnőtt dolgozója és a 

kollégistákat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja a kollégium életének és 

működésének legfontosabb szabályait, a kollégisták kötelezettségeit és jogait, a mindenki 

számára kötelező érvényű normákat, a kollégium közösségeinek és az egyéneknek az alapvető 

érdekeit.  A kollégium az iskolával közös szervezeti egységet alkot, közös igazgatás alá tartozik.  

A kollégiumért felelős vezető az intézmény nevelési-oktatási igazgatóhelyettese. 

A kollégium lakója lehet bármely – Keszthely városban tanuló – középiskolás diáklány. Összesen 

46 fő helyezhető el. A kollégium jelenlegi lakói a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói: 

Az épületben a II. emeleten lányok (46 fő) helyezhetők el. 
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A tanulók részére (46 fő lány) 8 szoba, 2 tanulószoba, 1 könyvtár-társalgó, valamint 1 

reformkonyha áll rendelkezésre. 

Az iskolai edzőtermet és sportpályákat előzetes nevelőtanári engedély alapján használhatják a 

lányok. 

Hagyományos kollégiumi rendezvényeink: 

 9. évfolyamos kollégiumi lakók avatása 

 kollégiumi Mikulás ünnep 

 kollégiumi karácsonyi ünnep 

 vidám farsang 

 kollégiumi ballagás, a végzősök búcsúztatása 

 

Általános rendelkezések 

1. A kollégiumi házirend a kollégista tanulók kötelezettségeit, valamint jogait tartalmazza. 

2. A házirend kialakításában a kollégium diákjai, illetve képviselőik, az iskola tantestülete, a 

kollégium nevelőtestülete és a kollégiumi vezetés vett részt. 

3. A kollégium lakójává az válik, akit az adott tanévre felvettek. A felvétel mindig egy tanévre 

szól.  

4. A tanulói jogokat a beíratás napjától gyakorolja, a kollégiumi helyét az iskolai tanévnyitó 

napján, vagy az azt megelőző napon foglalhat el, melyet a kollégium által küldött értesítőben 

határoznak meg. 

5. Az új kollégistákat tartózkodási hely létesítése céljából a nevelők bejelentik a keszthelyi 

Kormányablakban. 

6. A kollégium a szülők tájékoztatására a KRÉTA elektronikus naplót és a zárt Facebook-

csoportot használja, valamint telefonon és e-mailben küld értesítést. 

7. A csoportok a hét meghatározott napján, ill. időpontjában foglalkozásokat, megbeszéléseket 

tartanak a munkatervi tematika alapján. 

8. A kollégium alkalmazkodik a kollégiumban lakó diákok iskoláinak tanítási rendjéhez, 

fegyelmi vétség miatt nem tiltja meg a hazautazást. 

9. A házirendet kollégiumunk minden hálótermében kifüggesztjük, és ennek tartalmát 

tanévkezdéskor az első foglalkozáson a csoportvezető nevelő megismerteti a tanulókkal. 

Emellett a nevelő ismerteti azokat a védő és óvó előírásokat is, amelyeket a tanulóknak a 

kollégiumban való tartózkodás alatt be kell tartaniuk. Minden kollégiumi rendezvényen az 

ebben rögzített szabályok hatályosak, ugyanakkor megszűnik a kötelezettség – és ezzel 

együtt a kollégiumi felelősség – a kollégiumi foglalkozások megszűnését követően (pl.: 

hazautazás után). 
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A kollégium belső életének szabályai 

I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás 

1. Tanulói jogok és kötelezettségek 

 

1.1. A kollégiumi igények felmérése az iskolába való jelentkezéssel együtt, az iskolai 

jelentkezési lapon a kollégiumi elhelyezés igénylése pont megjelölésével történhet, 

valamint a kollégiummal való személyes kapcsolat felvételével. 

1.2. A kollégium lakója köteles a kollégium berendezéseit, felszerelési tárgyait 

rendeltetésszerűen használni, és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni.  

1.3. A tanuló köteles a szobáját, a felszereléseit rendben tartani, valamint a környezetében 

lévő közös helyiségeket is. A rendért a hetes tanulók a felelősek. 

1.4. A szobákat ízlésesen lehet díszíteni. Képeket csak falat kímélő eszköz segítségével 

szabad a hálótermekben elhelyezni.  

1.5. Alkohol, drog, kábítószer hatása alatt álló tanuló a kollégiumban nem tartózkodhat. Ha 

ilyen eset előfordul, akkor az ügyeletes nevelőnek a szülőt azonnal értesíteni kell, és a 

megérkezéséig a tanulót a társalgóban el kell különíteni. A szülő a gyermekét haza viszi, 

a kollégiumért felelős vezető az ügyeletes nevelő feljegyzése alapján fegyelmi eljárást 

kezdeményez, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

1.6. A tanulóknak az értékeiket a szobákban lezárt szekrényben kell tartaniuk. A kollégium 

diákjai csak saját szobájuk kulcsát és csak kivételes esetben kérhetik el a földszinti 

tanáriból. Tanítási idő alatt csak az ügyeletes nevelő, a kollégiumvezető engedélyével, 

vagy az adminisztrátor, illetve az osztályfőnök kíséretében mehetnek fel a szobáikba. 

1.7. A szobákban kizárólag kisteljesítményű hajszárító, hajvasaló, hajsütő használata 

engedélyezett. Saját tulajdonú éjjeli lámpát tanári engedéllyel lehet használni. Kijelölt 

helyen használhatók a kollégium által biztosított elektromos eszközök. (Gyertyát, 

füstölőt, mécsest, stb., saját készítésű elektromos eszközöket használni tilos.) 

1.8. Szülő, látogató, illetve bárki, aki nem a kollégiumhoz tartozó személy, az épületben csak 

nevelőtanári engedéllyel tartózkodhat.  

1.9. A tanulók látogatókat szabadidőben fogadhatnak a hallban este maximum 20.00 óráig, ha 

a kollégium rendjét, programját, lakóit ez nem zavarja. Erről tájékoztatják az ügyeletes 

nevelőt. Szilencium ideje alatt csak kivételes esetben adhat engedélyt a nevelőtanár 

látogató fogadására. Jó időben a tanulók távolmaradása – nevelőtanári engedéllyel – 

20:15-ig lehetséges. 

1.10. A napi főétkezések során kiadott étel a kollégium étkezőjében, illetve a 

reformkonyhában fogyasztható el. Kivéve – esetenként – a reggeli hideg étel (tízóraiként 

történő higiénikus elcsomagolása esetében), illetve a hideg vacsora. A konyháról 

étkezéshez szükséges eszközök nem vihetők fel a hálószobába. 
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1.11. Tanórák ideje alatt – tekintettel a több iskolatípus tanulóinak különböző 

életritmusára – a kollégiumban mindenkire csendrendelet vonatkozik.  

1.12. Tanulóidőben a könyvtárban lévő számítógépeket csak tanulási, ill. információs 

célokra használhatják.  

1.13. A könyvtárat naponta 13.30-tól 21.00-ig használhatják a kollégium tanulói, a 

könyvtári olvasót 14 órától szabadidő alatt vehetik igénybe a tanulók kivételt, képeznek a 

hivatalosan szervezett rendezvények.  

1.14. A könyvárba ételt és italt bevinni szigorúan tilos.  

1.15. A reformkonyha helyiségét az ügyeletes nevelő koordinálásával használhatják a 

diákok. Nem rendeltetésszerű használat a helység használatának időszakos megtiltását 

vonja maga után. A vásárolt nyersanyag felhasználását az arra kijelölt nevelő 

engedélyezheti. 

1.16. Az előtérben zárt szekrényben elhelyezett játékokat, sportszereket az ügyeletes 

nevelő engedélyével használhatják a kollégium lakói. Ezeket csak a tanulóidőn kívül 

lehet igénybe venni a kollégium diákjainak. Használat után az elpakolás, ill. a játékok 

letakarása kötelező, ennek elmulasztása a játékok használatának időszakos eltiltását 

vonhatja maga után. 

1.17. Az iskolai kondicionáló termet és a tornatermet a kollégisták részére biztosított idő 

alatt csak tanári felügyelettel lehet igénybe venni. A kollégium pályáit és sporteszközeit 

csak az ügyeletes nevelő engedélyével használhatják a tanulók. 

1.18. A kollégiumba szervezett előadásokat, továbbképzéseket, vizsgákat, amely nem a 

hivatalos tanítási rendben szerepel a helységek biztosítása és idegenek kollégiumban 

tartózkodása miatt a kollégiumért felelős vezetővel előzetesen egyeztetni kell. 

1.19. A szobákban a diákoknak kell rendet tartani. Reggel és hétvégén hazautazás előtt 

rendben át kell adni az ügyeletes nevelőtanárnak, aki a szobákat bezárja és a kulcsokat a 

földszinti tanáriban, illetve a portán levő szekrénybe helyezi el. Csütörtökönként a 

nevelőtanárok a DÖK kijelölt tagjaival nagyszemlét tartanak, ahol a szobákat 1-10-ig 

pontozzák. A szemlén nem megfelelő szobarend esetén elrendelhető az ismételt szemle, 

és a megfelelő fegyelmi fokozat kiosztása, amely kimenő megvonást von maga után. 

1.20. A hűtőt csütörtök estig ki kell üríteni, abban kizárólag a másnapi hűtendő étel, 

illetve tartós élelmiszer maradhat.  

1.21. Kollégium közös használatú helységeinek rendjére és tisztaságára a tanulók kisebb 

csoportokban, hetesi rendszerben felügyelnek. Ezen tevékenységek elvégzése minden 

kollégista számára kötelező! 

 

2. Betegség, orvosi vizsgálat 

2.1. A kollégium diákjai iskolájukban rendszeres orvosi vizsgálaton vesznek részt.  

2.2. A kollégium lakóinak betegség, vagy rosszullét esetén jelezniük kell az ügyeletes 

nevelőnek, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.(Értesíti a szülőt, védőnőt, 

osztályfőnököt. 
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2.3. Tanítási időn kívül az ügyeletes nevelő a beteg kollégista szüleit sürgősen értesíti, hogy a 

tanuló otthoni ápolásban részesülhessen. 

2.4. A tanulók részére a kollégium gyógyszert nem biztosít, kivéve láz és fájdalomcsillapítót, 

valamint az elsősegélynyújtáshoz szükséges kötszert, az orvoshoz kerülésig. 

 

3. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje, formái 

3.1. A diákoknak folyamatosan rendelkezésre áll a házirend, amely minden szobában ki van 

függesztve.  

3.2. A havi rendszerességgel megrendezett DÖK ülések nyilvánosak, ahol a diákok 

elmondhatják véleményüket, érvényesíthetik jogaikat. 

3.3. Közösségi érdeket szolgáló javaslatot tehet, kezdeményezhet. 

3.4. A tanulóknak joga van a diákönkormányzat munkájában részt venni, választhat, és 

választható a diákönkormányzatba. 

3.5. A kollégium tagjai részt vehetnek a szakkörök és diákkörök munkájában. 

3.6. A kollégium diákjai közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalmazásban 

részesülhetnek. 

3.7. A tanuló a csoportfoglalkozásokon kérdést tehet fel személyét, tanulmányait érintő 

kérdésekben. A csoportvezető tanár a kérdésekre válaszol és megindokolja a döntést. 

3.8. A tanulók a pedagógus munkájának eredményességéről, minőségéről a 

minőségbiztosítási kérdőíven is véleményt nyilváníthatnak. 

3.9. A diákok szervezett formában véleményt, nyilváníthatnak: 

 a hetenkénti csoportüléseken, kiscsoportos beszélgetésen, 

 havonkénti DÖK üléseken 

 az év eleji, félévi, és év végi közgyűléseken. 

 

3.10. A kollégium félévi és éves közgyűlésén a kollégiumért felelős vezető vagy 

megbízottja számol be a félévben végzett feladatokról, az elért tanulmányi 

eredményekről. A DÖK vezetője beszámol az elvégzett munkájukról, valamint egyénileg 

minden résztvevő lehetőség szerint véleményt nyilváníthat. 

 

3.11. A tanuló megtarthatja – kollégiumunk világnézeti semlegessége mellett – 

világnézeti, vallási, etnikai önazonosságát. 

 

3.12. A tanulónak joga van ahhoz, hogy a számára, nevére küldött levél és csomag 

sértetlenül tulajdonában kerüljön. 

3.13. Tanulónak levelezési jogát – amennyiben az mások jogát és a tanuláshoz való 

jogának gyakorlását nem sérti – nem lehet korlátozni. 

3.14. A tanulónak joga van a kollégiumba jelentkezni és ott a házirendben szabályozott 

módon élni. 
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3.15. A tanuló részt vehet a kollégium rendezvényein, az iskola rendezvényein, 

versenyein (sport, tanulmányi, kulturális), 

3.16. A kollégium lakója – szülő/az osztályfőnök kérése alapján – intézményen kívüli 

sport és kulturális tevékenységet folytathat. 

 

4. Távolmaradás mulasztás 

4.1. A tanulót nem lehet a hazautazás korlátozásával büntetni. 

4.2. Minden tanulónak a hét utolsó tanítási napján délután 16 óráig el kell hagynia a 

kollégiumot. Ha a tanuló hivatalos elfoglaltság miatt ettől eltérő időben kíván hazautazni, 

ezt időben jeleznie kell a nevelőtanárának.  

4.3. Tanítási időben, a tanuló hétközi hiányzását a szülőnek telefonon be kell jelenteni a 

kollégiumi nevelőnek, és utólagosan írásban igazolni kell. Hét közben a tanuló csak 

akkor utazhat haza, ha ezt a szülő írásban vagy telefonon kéri, és a nevelőtanár ezt 

engedélyezi. A kollégium nevelői csak így tudnak felelősséget vállalni a tanulókért. 

4.4. A kollégium biztosítja tanulóinak a kollégiumi tagsággal járó jogokat. A fegyelmi eljárás 

során biztosítja a diákönkormányzat, illetve ifjúságvédelmi felelős részvételét. A 

fegyelmi bizottság tájékoztatja a fegyelmi eljárás alá vont tanulót eljárás elleni 

fellebbezés lehetőségéről. 

4.5. A diákoknak minden őket érő döntésben lehetőségük van közvetlenül az iskola 

igazgatóhoz jogorvoslásért fordulni.  

 

5. Tanulás rendje 

5.1. A tanuló legfontosabb kötelessége a tanulás. Szilencium alatt a tanulószobákat elhagyni 

csak nevelőtanári engedéllyel lehet. A tanulók kötelesek a tanulószobákban tanulni 

(kivéve: kedvezményezettek). Távolmaradásra (pl. a hálószobában való tanuláshoz) csak 

a nevelőtanár adhat engedélyt. Amennyiben a tanuló villanyoltás után tanulni szeretne, 

előzőleg engedélyt kell kérnie az éjszakai ügyeletes nevelőtől. 

5.2. A tanulóknak napi 3x 45 perc szilenciumon kell rész venniük. 

 Kivétel képeznek azon diákok, akiknek tanulmányi eredményük 4,5 vagy a felett van. 

Ők szabadidő beosztással rendelkeznek. 

 Azok a tanulók, akiknek tanulmányi eredményük 4,0 vagy a felett van, a szobában 

tanulhatnak. Ez idő alatt telefont, laptopot csak tanulás céljából szabad használni. 

 A szilenciumra kijelölt tanulók az arra kijelölt helységben, tanári felügyelettel 

tanulnak. 

 Szilenciumról felmentést az ügyeletes nevelő adhat a csoportvezető nevelővel történt 

előzetes egyeztetés alapján. 

5.3. A tanulók nevelőik irányításával rendszeres időközönként szervezett formában a 

kollégium és környezetének takarítását, rendbe tételét végzik. 
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6. DÖK rendezvények 

6.1. A tanulókat érintő programok, az éves eseménynaptár diákokat érintő része a DÖK 

véleménye alapján módosítható. 

6.2. Kollégiumi közösségi rendezvényeket - a DÖK programjában meghatározott időben és 

módon - szervezzük, figyelemmel a kollégiumunkban elhelyezett összes középiskola 

tanulóinak - esetlegesen eltérő - érdekeire. 

6.3. A kilencedikesek avatásának programszervezésével, lebonyolításával a DÖK 

rendelkezik. A programot előzetesen egyeztetni kell a kollégium vezetőjével. 

6.4. A kollégium együttműködő, pedagógiailag nagyobb közössége: a csoport. A 

kollégistának kötelessége a csoport nevelési programjában tervezett és munkatervében 

elfogadott kulturális, sport és egyéb rendezvényeken való részvétel.  

7. Diákkörök létrehozása 

7.1. A kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre.  

7.2. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed.  

7.3. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről. 

7.4. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a tanulók kollégiumi 

életével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

7.5. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

 a működési szabályzat megalkotásakor, módosításakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadásakor. 

7.6. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az iskola biztosítja. 

8. Kollégiumi felvétel rendje, a kollégiumi tagság megszűnésének elvei  

8.1. Kollégiumi tagság a közoktatási törvény alapján keletkezik és szűnik meg. 

8.2. A kollégiumi tagság egy tanévre szól, kivéve állami gondozott tanuló esetében, a tanulói 

jogviszony fennállásáig. 

8.3. A már kollégista tanuló jelentkezhet a következő tanévre a kollégiumba május 15-ig. 

8.4. A felvételről való döntés előtt a diákönkormányzat képviselőjének és nevelőtanári 

tantestület véleményét figyelembe kell venni. A felvételről – első fokon – az iskola 

igazgatójával egyetértésben a kollégiumért felelős vezető dönt.  

8.5. Megszűnik a kollégiumi tagság – kivéve állami gondozott tanuló esetében – tanév 

közben  

 akit fegyelmi büntetésként a kollégiumból vagy az iskolából kizártak, 

 aki a kollégiumi tagságról lemond (kiskorú tanuló esetében: szülői beleegyezéssel). 

 



 10 

8.6. A kollégiumi tagság a beiratkozással keletkezik. A kollégiumi férőhely az iskolai 

tanévnyitó napján, illetve a kollégiumi értesítő levélben feltüntetett naptól foglalható el, 

és a jogok is ettől a naptól gyakorolhatók. 

8.7. Kollégiumi elhelyezés, illetve kollégiumból való kimaradás bejelentése minden esetben 

csak írásban történhet, a kollégium vezetőjének címezve. Kiskorú esetén aláíró minden 

esetben csak a szülő, gondviselő lehet.  

 

9. Kollégiumba bevitt eszközök, tárgyak megőrzése 

9.1. Szeszes italt senki sem tarthat a kollégiumban, annak a kollégium területére való 

behozatala – szigorú fegyelmi felelősségre vonás és kizárás terhe mellett tilos. Ha a 

tanuló ajándékba vásárolta, hazautazásig a nevelőjétől kérheti a tanári szobában való 

megőrzését. 

9.2. Dohányzás a kollégium területén és annak 100 m-es körzetében tilos. A dohányzási 

tilalom megszegése szigorú fegyelmi felelősséget von maga után.  

9.3. A tanuló gépjárművet, motorkerékpárt a kollégiumba nem hozhat. 

II. Tanulói jogviszonnyal összefüggő egyéb szabályozás 

1. A távolmaradás 

1.1. Távolmaradást (előzetesen ismert betegség, családi ügy stb.) lehetőség szerint előre és 

írásban kérheti a szülő. 

1.2.Városon kívülre csak rendkívüli esetben, csak nevelőtanári engedéllyel távozhat a tanuló 

(kimenőidőben is). 

1.3. A tanulók vasárnap 20.00 óráig (ill. a tanítási napot megelőző nap 20.00 óráig) kötelesek 

visszaérkezni a kollégiumba. A szülő/gondviselő – a kollégiumért felelős vezetőtől – 

írásban kérhet ettől eltérő lehetőséget. Hétfői tanítási nap reggelén csak az a tanuló jöhet 

vissza, akinek erre szülői írásos kérelem alapján engedélye van.  

1.4. Kimenőfüzet pontos vezetése, alkalmazása kötelező. Eltávozás a kimenőfüzetben az 

ügyeletes nevelőtanár által kerül nyilvántartásba. A kimenőről való visszaérkezés után a 

tanulónak kötelező az ügyeletes nevelőtanárnál lejelentkeznie. 

1.5. Kedvezményes étkezésre jogosultak az étkezési támogatást a szükséges igazolások 

benyújtása után vehetik igénybe. A kedvezmény mértékét a törvény szabályozza. 

2. Tanulói jutalmazások, kedvezmények 

2.1. A kollégium minősítő-rendszere alapján (amely magában foglalja a tanuló tanulmányi 

munkáját, magatartását, közösségi tevékenységét, szobarendjét) az alábbi kedvezmények 

adhatók: 

 Kiváló kollégista 

 igazgatói dicséret 

 kötetlen időbeosztás, tanulás 

2.2. Értékelés havonta, csoportfoglalkozáson. Besorolás félévente, csoportfoglalkozáson, a 

félévi és év végi eredmények alapján. 
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2.3. Félév közben az eredmények függvényében csoportvezető tanári döntéssel határozott 

időre szóló kedvezményadás, ill. szigorítás lehet.  

2.4. Egyes tanulók, kisközösségek, tanulócsoportok alkalomszerű hasznos tevékenységét 

dicséretben, jutalomban lehet részesíteni. 

3. Fegyelmező intézkedések elvei, normái 

3.1. Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit megszegi, fegyelmező 

intézkedésben részesíthető. 

3.2.  Fegyelmező intézkedések: 

nevelőtanári - szóbeli 

– írásbeli figyelmeztetés (I.fokozat egy heti 

kimenőmegvonással jár) 

 

igazgatói – figyelmeztetés (II. fokozat) 

 – intés (III. fokozat) 

3.3. Az igazgatói intés után fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. 

3.4. A döntésről a szülőket, osztályfőnököt írásban kell értesíteni. 

3.5. A kollégium tagja a kollégium rendjének súlyos megsértéséért fegyelmi eljárás alapján, 

indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető, fegyelmi büntetésként 

kizárható. A fegyelmi eljárás megindításáról – az ok megjelölésével – a tanulót, a szülőt 

és az iskolai osztályfőnököt értesíteni kell. 

3.6.  Fegyelmi büntetések 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 kizárás 

3.6.1. Megrovás fegyelmi büntetés: 

A fegyelmi határozattól kezdve a tanuló egy hónapig lakószintjén köteles tartózkodni, 

két hónapig minden kedvezmény megvonása, a tanítás befejezése után köteles 

jelentkezni az ügyeletes nevelőtanárnál. 

3.6.2. Szigorú megrovás fegyelmi büntetés: 

A tanítás befejezése után a tanuló köteles jelentkezni az ügyeletes nevelőtanárnál, 

ettől az időponttól teljes kimenőmegvonás jár. 

A büntetés időpontjától kezdve egy hónapig az étkezések időpontját kivéve köteles 

lakószintjén tartózkodni. 

A fegyelmi büntetés a tanév hátralévő részére vonatkozik. 

3.6.3. Kizárás: 

Abban az esetben, ha a tanuló bejárása nem megoldható, a nevelőtestület elősegíti a 

tanuló elhelyezését a város egy másik kollégiumában. 

3.7. A fegyelmi eljárás során a tanulóközösség, ill. a diákönkormányzat véleményét be kell 

szerezni, és azt a döntésnél figyelembe kell venni. 
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4. A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás alatt tiltott tanulói 

magatartás: 

 nem látogathatja a fiatalkorúaknak tiltott szórakozó helyeket 

 törvényekben előírt tiltásokat, alkoholfogyasztás, dohányzás tilalmát be kell tartani 

 szervezetre káros anyagok birtoklása, fogyasztása tilos 

 nem látogathatja szélsőséges szervezetek rendezvényeit 

 nem viselhet önkényuralmi jelképeket 

 kollégistához méltóan kell viselkednie, magatartásával nem botránkoztathatja meg a 

közvéleményt. 

5. Kollégiumba bevitt dolgok megőrzése, elhelyezése 
5.1. A tanulók a szobájukban, zárható szekrényekben tárolják értékeiket. 

5.2. A társadalmi és személyi tulajdon védelme, az épület, a berendezés, a felszerelés 

gyarapítása, szépítése, otthonosabbá tétele, valamint az ésszerű takarékosság a kollégium 

egész közösségének érdeke és kötelessége. 

5.3. Minden tanuló felel: az ágyneműért (paplan, párna, pléd), a szoba berendezéséért, a 

közterületek (WC, mosdó, tantermek) berendezéséért. Szándékos károkozás esetén 

kártérítésre kötelezhető. Ebben az esetben a csoportvezető nevelőtanár köteles – a 

kollégiumi gondnok közreműködésével – jegyzőkövet felvenni és az okozott kárról 

(ennek megtérítése érdekében) a szülőt értesíteni. 

5.4. Azonnal fegyelmi eljárást kezdeményezünk azokkal a tanulókkal szemben, akik 

tudatosan rongálják a berendezést, vagy társaikat meglopják. 

III. Kollégiumi tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok 

1. A kollégium nyitása, zárása, felügyelet biztosítása 

A kollégium vasárnap 17.00 órától péntek 16.00 óráig tart nyitva, a nyitva tartás igazodik a 

kollégiumba lakó diákok iskolai tanítási rendjéhez. 

2. Tanórán kívüli foglalkozások rendje 

A tanórák rendjét, a tanórák közötti szünetek rendjét a kollégiumi napirend tartalmazza. 

2.1. Napirend 

Ébresztés: 6.30
 
órakor (kivétel a korán gyakorlati oktatásra indulók.) 

Reggeli: 6.45 – 7.30-ig 

Reggeli szemle: 7.00
 
– 7.45-ig (szobarend ellenőrzése) 

A lakószintek  9.00 – 13.00 időszakban zárva vannak 

Ebéd: 11.45 – 14.45-ig 

Kimenő, szabad idő: 17.00-ig 

Szilencium/ I. rész: 17.00 – 18.30-ig 

Vacsora: 18.30 – 19.00-ig 

Szilencium/ II. rész:  19.00 – 19.45-ig 

Szakkörök, sport, kulturális foglalkozások: 19.00 – 19.45-ig 

Villanyoltás:  21.30 
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2.2. A kollégiumi szünetek rendje igazodik a kollégiumban tanuló diákok iskoláinak 

szüneteihez. 

2.3. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő-óvó előírások az SZMSZ-ben 

találhatók meg, ennek alapján a kollégiumba költözéskor az első csoportfoglalkozáson a 

tanulóknak, oktatást tartunk a viselkedés, munkavédelmi, óvó és a betartandó tűzvédelmi 

szabályokról. Ezt a csoportnaplóban jegyzőkönyvezzük és a tanulók aláírásukkal, 

igazolják a megértését. 

2.4. A tanulók a hagyományos kollégiumi ünnepségeken kívül saját, iskolájuk, ünnepségein 

is részt vesznek. Ezen ünnepségek az iskolai SZMSZ-ben találhatók meg. A kollégiumi 

ünnepségek a házirend bevezető részben vannak rögzítve. 

IV. Az iskola és a kollégium helyiségei, az iskolához, kollégiumhoz tartozó 

területek használatával kapcsolatos szabályok 

1.1. Törekszünk arra, hogy a kollégiumi szálláshelyeket csak nagyon indokolt esetben 

értékesítsük szorgalmi idő alatt. Ezeket, a bérbeadásokat főleg tanítási szünetek idejére 

szervezzük. 

V. Közösségi megbízatások rendszere 

1.1. A kollégium közösségi életét a diákönkormányzat a nevelőtanárokkal egyetértésben 

irányítja. 

1.2. Közös segítséggel működik a hetesi rendszer. Hetente történik a szobák rendjének – 

kidolgozott szempont-rendszer szerinti - ellenőrzése és „pontozása”, ennek értékelése 

(elismerések átadásával) a kollégiumi közgyűlésen történik. 

1.3. A szinteken a hetesi feladatokat ellátó tanulók az ügyeletes nevelőtanár irányításával és 

ellenőrzésével végzik napi feladatukat. 

VI. A tanulók jogai 

1. Jelentkezhet a kollégiumba. 

2. Választhat, illetve választható a diákönkormányzatba.  

3. Közösségi érdeket, szolgáló javaslatot tehet, kezdeményezhet. 

4. Részt vehet a kollégium, az iskola rendezvényein, versenyein (sport, tanulmányi, 

kulturális). 

5. Igénybe veheti az iskolai-kollégiumi könyvtárat, sportlétesítményeit, eszközeit. 

6. Kollégiumunk lakója – a szülő/az osztályfőnök kérése alapján – intézményen kívüli sport- 

és kulturális tevékenységet folytathat. 

7. Közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalmazásban részesülhet.  

8. Részt vehet szakkörök, diákkörök munkájában. 
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9. Igénybe veheti az intézeti iskolaorvos és a – velünk szerződésben álló – iskolafogászat 

ellátását. 

10. A tanuló megtarthatja – a kollégiumunk világnézeti semlegessége mellett – világnézeti, 

vallási, etnikai önazonosságát.  

VII. A tanulók kötelességei 

1. Legjobb tudása szerint tanuljon. 

2. Fegyelmezett magatartást tanúsítson a kollégiumban és azon kívül. 

3. Tisztelje szüleit, nevelőtanárait, az intézmény dolgozóit, diáktársait. 

4. Törekedjen a közösségi feladatokban aktívan részt venni. 

5. Legyen gazdája közvetlen környezetének, óvja, védje felszereléseit. 

6. Köteles betartani a kollégiumi balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat. (Ezek 

– tanév eleji – ismertetése a csoportvezető nevelőtanár feladata.) 

7. Vészhelyzet, baleset esetén a tanuló köteles a legközelebbi felnőtt dolgozót, pedagógust 

értesíteni, szükség esetén – a portán keresztül – intézkedni. 

8. Tartsa be a kollégium napi- és házirendjét. 

9. Közösségi élethez kötődő tevékenységek (pl. napos, hetes) pontos ellátása. 

 

 

A házirendet a kollégiumi diákönkormányzat, a kollégiumi oktatói testület egyetértő 

támogatásával elfogadta.  

 

 

 

Keszthely, 2020. szeptember 1. 
 

 

 

 Kulcsárné Fullár Melinda Csótár András 

 kollégiumvezető igazgató 

 

 

 

  

 DÖK képviselője 
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Záradék: 

 

 

A kollégiumi házirendet a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum  

…................................................... szám alatt jóváhagyta.  

 

 

 

Zalaegerszeg, 2020. __________________ 

 

 

 

 ___________________________  

 aláírás  

 


