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I. A kollégiumi elhelyezés célja, feladata
A fenntartó azzal a céllal mőködteti a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolájának Kollégiumát, hogy elısegítse az intézmény tanulóinak nevelését a 14 - 22
év közötti tanulók körében. A kollégiumi nevelés feladata az egyéni képességek
kibontakoztatásának támogatása, a tanulók testi, lelki, szociális fejlıdésének segítése, az
életkori és egyéni sajátságaik figyelembevételével. A kollégiumi nevelésnek törekedni kell
a családból hozott értékek megırzésére, fejlesztésére. Biztosítani kell az iskolai
követelmények teljesítésére való felkészülést, a tehetséggondozást, felzárkózást. Segíteni
kell a tanulók pályaválasztását, jövıjük megalapozását.
A házirend alapját az Ady Endre Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési és
Pedagógiai Programja, Szervezeti és Mőködési Szabályzata, illetve a többször módosított
1993. évi oktatási törvény és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet képezi.
A házirend célja, hogy meghatározza a tanulók jogait és kötelességeit a kollégiumban, a
kollégium tevékenységével kapcsolatban, és az általa szervezett programokon.
Meghatározza, hogy milyen módon lehet ezeket, a jogokat és kötelezettségeket teljesíteni,
illetve milyen módon kell végrehajtani.
A kollégium helyiségeinek oktatási célú igénybevétele az Ady Endre Általános
Mővelıdési Központ oktatási egységeinek Pedagógiai Programjai és hivatalos órarendjei
alapján történik.

II. A kollégium által nyújtott szolgáltatások
A kollégium az alábbi szolgáltatások folyamatos biztosításáról gondoskodik:
1. ágy
2. asztal, szék, ruhásszekrény
3. paplan, párna
4. fürdıhelyiségek, illemhelyek
5. hőtıgéphasználat
6. hideg- és melegvíz használati lehetıség
7. fızési és ételmelegítési lehetıség
8. tanulószoba, foglalkoztató szoba
9. tv-szoba
10. számítógép, internet használat
11. főtés biztosítása
12. vasalási lehetıség (vasalni, csak az erre kijelölt helyiségben lehet)
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III. A kollégiumi napirend
idıpont
6.15
6.15 – 6.55-ig
7.00 – 7.25-ig
7.45 – 13.30-ig
13.30 – 14.00-ig
14.00 – 15.00-ig
15.00 – 17.55-ig
18.00 – 18.30-ig
18.30 – 20.00-ig
20.00 – 20.15-ig
20.15 – 21.00-ig
21.00 – 22.00-ig
22.00

9. osztály
ébresztı
tisztálkodás, takarítás
reggeli
tanítás
ebéd
szabadfoglalkozás
szilencium
vacsora
szabadfoglalkozás, indokolt esetben szilencium
a másnapi iskolai felszerelések ellenırzése
indokolt esetben szilencium
mosakodás, készülıdés a lefekvéshez
villanyoltás

idıpont
6.15
6.15 – 6.55-ig
7.00 – 7.25-ig
7.45 – 13.30-ig
13.30 – 14.00-ig
14.00 – 15.00-ig
15.00 – 17.55-ig
18.00 – 18.30-ig
18.30 – 20.30-ig
20.30 – 20.45-ig
21.00 – 22.00-ig
22.00

10. osztály
ébresztı
tisztálkodás, takarítás
reggeli
tanítás
ebéd
szabadfoglalkozás
szilencium
vacsora
szabadfoglalkozás, indokolt esetben szilencium
a másnapi iskolai felszerelések ellenırzése
mosakodás, készülıdés a lefekvéshez
villanyoltás

idıpont
6.15
6.15 – 6.55-ig
7.00 – 7.25-ig
7.45 – 15.20-ig
12.25 – 12.55-ig
14.00 – 15.00-ig
15.00 – 17.55-ig
18.00 – 18.30-ig

11. osztály
ébresztı
tisztálkodás, takarítás
reggeli
tanítás, szakmai gyakorlat
ebéd
szabadfoglalkozás
szilencium
vacsora
szabadfoglalkozás, indokolt esetben szilencium, a másnapi iskolai
felszerelések ellenırzése
mosakodás, készülıdés a lefekvéshez
villanyoltás

18.30 – 21.00-ig
21.00 – 22.00-ig
22.00
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idıpont
6.15
6.15 – 6.55-ig
7.00 – 7.25-ig
7.45 – 15.20-ig
12.25 – 12.55-ig
14.00 – 15.00-ig
15.00 – 17.55-ig
18.00 – 18.30-ig
18.30 – 21.00-ig
21.00 – 22.00-ig
22.00

12. osztály
ébresztı
tisztálkodás, takarítás
reggeli
tanítás, szakmai gyakorlat
ebéd
szabadfoglalkozás
szilencium
vacsora
szabadfoglalkozás, indokolt esetben szilencium, a másnapi iskolai
felszerelések ellenırzése
mosakodás, készülıdés a lefekvéshez
villanyoltás

IV. A kollégista jogai
Minden kollégista tanulónak törvény által biztosított joga van a kollégiumban a nyugodt
körülmények között történı tanuláshoz és pihenéshez, a kulturált kikapcsolódáshoz,
sportoláshoz és tartalmas szórakozáshoz.

V. A kollégista kötelezettségei
A kollégium lakói kötelesek a kollégium helyiségeit, berendezési tárgyait
rendeltetésszerően használni, a háló, folyosó és egyéb helységek tisztaságáról
gondoskodni, és a rendet megırizni. A tanulók kötelessége takarékoskodni a villany és a
víz használatával.
A kollégiumban lakók által használt berendezési tárgyakért (ágy, szekrény, asztal, szék,
rögzített olvasólámpa) minden kollégista egyénileg felel. A berendezéseket év elején,
leltár alapján adjuk át, a tanév végén az eredetileg átadott állapotban, leltár alapján
vesszük vissza. Az okozott kárt, hiányt – a napi kiskereskedelmi ár alapján - meg kell
téríteni.
• Az ügyeletesek feladatai:
A kollégiumban vasárnap délutántól péntek reggelig történı heti váltással,
lakószintenként két ügyeletes látja el a feladatát.
- lány ügyeletes 1. : szintfolyosó, melegítı konyha reggeli esti felmosása,
tisztántartása
- lány ügyeletes 2. : lépcsıház tisztántartása (lefelé a következı szintig) a szint
elıterének tisztántartása
- fiú ügyeletes 1. : szintfolyosó, melegítı konyha reggeli, esti szükség szerinti
felmosása, tisztántartása
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- fiú ügyeletes 2. : lépcsıház tisztántartása (lefelé a következı szintig) a szint
elıterének tisztántartása
Lány ügyeletesek: az iskolai ebédlıben az asztalok étkezések utáni letakarítása, az ételek
(különösen indokolt esetben) elhordásához szükséges eszközök biztosítása.
Fiú ügyeletesek: A kollégium külsı körletének folyamatos gondozása, rendben tartása.
Közös feladat: szintenként mindkét ügyeletesnek a tv-szoba használat utáni rendbetétele,
tisztántartása.
Jelezni kell a nevelıtanárnak minden olyan eseményt, amely akadályozza az ügyeletesek
tevékenységét és veszélyezteti a kollégium rendjét, tisztaságát.

VI. A kollégium használati rendje, a kultúrált együttélés szabályai
A tanulók ki- és beléptetésekor szükséges ellenırzéseket a nappali portaszolgálat végzi.
A tanuló érkezéskor a szobájához tartozó kulcsot felveszi, távozáskor minden esetben
leadja.
A kollégiumi hálószobákban és egyéb helyiségekben papucs használata kötelezı.
A lakók leveleit a portás a szoba levélfiókjában helyezi el. Az ajánlott levelek,
pénzküldemények, csomagok a kollégiumi tanártól, távollétében a portástól vehetık át.
A tanulók által behozott nagy összegő pénz, érték, igény szerint – ajánlottan – a tanári
szobában kerül megırzésre
A lakók nyugodt pihenése érdekében 22.00 órától – 07.00 óráig a kollégiumban csendnek
kell lennie. Ez idı alatt tilos minden olyan hangos tevékenység, amely az ott lakók
nyugalmát zavarja.
A kollégium lakói kötelesek takarékoskodni az elektromos energiával és meleg vízzel. A
WC-ben, zuhanyzókban és egyéb közös helyiségekben a villanyt kötelesek távozáskor
lekapcsolni.
A kollégiumban mindenki köteles betartani a tőz-, baleset,- vagyonvédelmi és higiéniai
szabályokat.
A tanulók kötelesek saját személyes tárgyaikra vigyázni, szekrényüket zárva tartani.
A ügyeletes tanár a napi ellenırzések során és szükség szerint szekrényellenırzést
rendelhet el. A tanuló köteles használati tárgyait bemutatni, a tanár utasítását végrehajtani.
Megbetegedés esetén a tanuló azonnal jelentkezzék az ügyeletes nevelınél, aki megteszi
az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedéseket. Ha az iskolaorvos hazautazást javasol, a
szülı a tanuló hazaérkezését köteles visszajelezni.
Gyógyszert tanuló csak igazoltan orvosi utasításra, vagy a szülı írásos nyilatkozata alapján
hozhat be, tárolásuk csak a tanári szobákban történhet.
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A lakószobák berendezési tárgyaiért, azok állapotának megırzéséért a szoba lakói
felelnek. A kollégium vagyonának megóvása, rendeltetésszerő használata minden
kollégista és látogató kötelessége.
A lakóegység ill. a szobakulcs elvesztését a kollégiumi portán azonnal be kell jelenteni.
Az elvesztett kulcs árát a hallgató köteles megtéríteni. A kulcs másolása valamint a kulcs
átadása jogosulatlan személynek tilos!
Rádió, magnó hangos üzemeltetése a hálószobákban tilos.
A vezetékes és mobiltelefon használata a szilencium ideje alatt és este 22.00 után tilos!
A saját tulajdonú elektromos berendezések üzemeltetése a hajszárító kivételével a
kollégiumban szigorúan tilos.
A lakószoba bútorait mindenkor rendeltetésszerően kell használni, átalakítani, átfesteni,
szétszedni nem szabad!
A szeméttároló edényeket a szobák lakói kötelesek naponta üríteni.
Az ablakból bármit kidobni, az ablakpárkányra bármit kitenni, az ablakba kiülni, kimászni
tilos!
Egymás szobáiba való tartózkodás csak az adott szoba lakóinak engedélyével és azok
jelenlétében történhet.
Lányoknak a fiú lakótérben, fiúknak a lány lakótérben tartózkodni tilos.
A lakószobákban, illetve az egész kollégium területén észlelt hibákat (víz, villany, főtés
stb.) a tanuló az ügyeletes nevelıtanárnak jelenteni köteles!
A közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait azokból kivinni, a szobákba
bevinni nem szabad (vasaló, vasalódeszka, konyhai felszerelések, asztal, szék, fotel stb.)
A társalgók, tv szobák a szabadidıs tevékenységre meghatározott idıben vehetık igénybe
nevelıi felügyelettel.
A lakószobában az elektromos berendezéseket csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi,
közbiztonsági és tőzrendészeti elıírásoknak megfelelıen szabad használni. Sütı, fızı
berendezéseket a lakószobában használni TILOS!
A kollégiumból távozáskor a szobát be kell zárni, ajtót, ablakot becsukni, elektromos
eszközöket ki és le kell kapcsolni.

A hálószobákat a szoba lakói megfelelı beosztás alapján minden nap kitakarítják. A szoba
lakói - napi váltással – a reggeli és az esti tisztálkodás után a szobához tartozó zuhanyzó és
a mellékhelyiséget – fertıtlenítıszeres vízzel felmossák, tisztántartásáról folyamatosan
gondoskodnak.
Hetente egy alkalommal nagytakarítást kell végezni. Az ügyeletes tanár bármikor
bejelentés nélkül is ellenırizheti a szobák rendjét és tisztasági fokát. Higiéniai
elvárásoknak és esztétikai követelményeknek nem megfelelı szobarend esetén a lakók
írásbeli figyelmeztetésben részesülnek, sorozatosan elégtelen szobarend pedig a
kollégiumból való meghatározott idejő kizárást vonhat maga után.
A szobában élelmiszert, üdítıitalt tárolni szigorúan tilos. A hálószobában minden tanuló
köteles rendet tartani és a tisztaságot megırizni. A szobák falára képeket ragasztani
szigorúan tilos.
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VII. A kollégiumban elvárt viselkedés, öltözködés
A tanulók kötelesek a kollégiumban is rendes öltözékben tartózkodni.
A folyosón és a közös helyiségekben csak teljes öltözékben közlekedhetnek.
A ünnepi rendezvényeken ünnepi ruhában kell megjelenni!
A tanulók a kollégium minden dolgozójának kötelesek elıre köszönni, udvarias
hangnemben beszélni. Az egymással való kapcsolattartásban be kell tartaniuk az írott és
íratlan szabályokat, etikai normákat. Senkit nem sérthetnek meg emberi méltóságában.
Elvárás, hogy megırizzék a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája,
valamint annak Kollégiuma szellemiségét, és jó hírnevét.

VIII. Hazautazás a kollégiumból
A hét utolsó tanítási napján a tanulók a reggeli ellenırzés után személyes csomagjaikat
leviszik a kollégium földszinti elıterének elkülönített részébe és csak iskolai
felszerelésükkel indulnak az iskolába. Úti csomagjaikat a hazautazáshoz 12.00 óra és
14.00 óra között veszik magukhoz. A csomagok felvétele csak ebben az idıpontban
lehetséges.

IX. Visszaérkezés a kollégiumba
A kollégium nyári idıszámítás alapján, vasárnap: 18.00-kor nyit
Téli idıszámítás alapján, vasárnap: 16.00-kor nyit
A 9. és a 10. osztály tanulóinak a visszaérkezés, vasárnaponként legkésıbb 19.00-ig kell
visszaérkezni. (mivel 19.00 – 20.00 óra között, szilenciumon kötelesek részt venni)
A 11. és a 12. osztály tanulóinak. legkésıbb 21 óráig kell visszaérkezni a kollégiumba.
Amennyiben a visszaérkezést komoly ok (betegség, családi probléma) akadályozza, a
szülı köteles értesíteni a kollégiumot!
A nevelıtanár a szülı elızetesen írásban benyújtott kérésére engedélyt adhat a hétfı
reggeli visszaérkezésre.

X. Látogatások rendje
A kollégisták szülıkkel, családtagokkal a földszint elıterében a szabad kimenı ideje alatt,
vagy az esti vacsoraszünetben beszélgethetnek.
Iskolatársak vagy ismerısök a portaszolgálat ügyeleti ideje alatt csak a földszinti elıtérben
tartózkodhatnak.
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XI. Tiltott tevékenységek
A kollégium épületében dohányozni TILOS, a 18 éven felüli, engedéllyel rendelkezık
számára kivételt képez az arra kijelölt hely. Az épület minden helysége - a Tőzoltóságon is
azonnal riasztó - füstjelzıvel van ellátva. Dohányzás, vagy bármilyen tiltott cselekmény
miatt történı füstriasztás esetén annak költségeit, a tilalmat megszegı viseli.
Szigorúan tilos alkohol tartalmú italt, illetve kábítószert a kollégium területére behozni, a
kollégiumban tárolni vagy fogyasztani, illetve ittasan az épületben tartózkodni!
A szobákban ételt, élelmiszert tartani, és fogyasztani tilos!
A konyhákban, ételt, ételmaradékot tárolni csak a hőtıszekrényben lehet. Mosatlan edényt
a konyhában hagyni szigorúan tilos!
Az ellenkezı nemőeknek egymás szintjein való tartózkodáshoz, a lakótéren kívüli
helyiségek használatához (melegítı konyha, társalgó, tv-szoba, tanuló) nevelıtanári
engedély szükséges.
A lift használata tanulók számára tilos, kivétel a mozgáskorlátozott tanulók.

XII. A kollégiumi tanulók jutalmazása
A jutalmazás indoka lehet:
- a tanulmányi munkában elért kiemelkedı teljesítmény
- közösségi munka
- kiemelkedı sporteredmény
- társadalmi tevékenység
A tanulmányi munka megjutalmazásának eszközeivel - a felkészülési szakaszban a
kollégiumi nevelıtanár, szaktanár, az osztályban tanító tanárok közössége, illetve a
nevelıtestület az egységes követelményrendszer figyelembevételével saját belátása szerint
élhet. A tanulók a diákönkormányzat útján tehetnek javaslatot az arra érdekesek
megjutalmazására.
A tanulmányi munka kollégiumi elismerésének eszközei:
- a kötelezı csoportos szilencium alóli felmentés (ugyanabban az idıpontban az
egyéni tanulás lehetısége)
A közösségi munka elismerésének eszközei:
- nevelıtanári, kollégiumvezetıi, igazgatói vagy nevelıtestületi dicséret
A jutalmazás eszközei:
- könyv
- jutalomkirándulás
- rendezvényekre való szabadjegy biztosítása
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XIII. A tanulók büntetése
A fegyelmi intézkedéseket és a fegyelmi eljárás módját a közoktatási törvény szabályozza
A fegyelmezı intézkedés nem lehet megalázó, megtorló, testi fenyítést alkalmazni nem
szabad.
Egy vétségért csak egy büntetés adható.
Ha az elkövetett vétség anyagi kárt is okoz, akkor azt a tanulónak, vétsége arányában meg
kell téríteni. Az intézkedésnek arányban kell lennie a vétség súlyával.
A vétkes tanuló a következmények, elviselésén túl törekedjen hibája jóvátételére.
Fegyelmezı intézkedések:
- Szóbeli figyelmeztetés (nevelıtanári, kollégium vezetıi)
- Írásbeli figyelmeztetés (nevelıtanári, kollégium vezetıi, igazgatói)
- Írásbeli intés (nevelıtanári, kollégium vezetıi)
- Igazgatói intés.
Fegyelmi eljárás
Súlyosnak minısített vétségek, illetve többször elıforduló fegyelmezı intézkedések során
a tantestület fegyelmi bizottságot hozhat létre, az ügy kivizsgálására. A fegyelmi bizottság
esetenként eltanácsolhatja a tanulót a kollégiumból.
Az alkoholfogyasztás, lopás, kábítószer élvezet, annak terjesztése vagy az errıl való
tudomásszerzés be nem jelentése azonnali hatállyal történı kizárást von maga után.
Hasonló az eljárás, abban az esetben is, ha a tanuló gondatlanságból vagy szándékosan
súlyos személy és/vagy vagyonbiztonsági kihágást követ el.

XIV. A térítési díj befizetés és visszafizetési rendje
A diákotthoni ellátás ingyenes.
A kollégiumi étkezés térítésköteles, a térítési díjat a fenntartó, az idevonatkozó jogszabályi
elıírással összhangban állapítja meg. A – napi elszámolású – térítési díjat minden hónap
12-ig kell befizetni az erre a célra rendszeresített postautalványon, illetve minden hó 15-ig
bemutatni az ezt nyilvántartó kollégiumi nevelıtanárnak. Otthon töltött betegség esetén –
orvosi igazolással – az étkezési térítési díjat a következı havi fizetési kötelezettségbıl
vonjuk le a bejelentés napját követı munkanaptól kezdıdıen. A késedelmes – 8 napot
meghaladó – díjfizetést követı eredménytelen felszólítások esetében a kollégiumi tagság
megszőnik a kollégium vezetése pedig, a lakóhely szerinti illetékes jegyzı felé
megkereséssel él.

XV. A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálásának elvei
Az intézménybe felvételre jelentkezı diákok a jelentkezési lapon kérik kollégiumi
felvételüket. A felvételrıl az igazgató dönt. A kollégiumba elsısorban a Népi
Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolában tanuló diákok nyernek felvételt.
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A kollégiumi tagság egy évre szól. A következı tanévre a nevelıtestület elbírálása alapján
annak a tanulónak hosszabbítjuk meg a kollégiumi tagságát, aki a házirendben foglaltakat
megtartotta.
A kollégiumba történı beköltözéskor, a tanuló köteles az adott tanévre szóló
tájékoztatóban meghatározott összeget befizetni közös költségek címén. (alkalomszerően
az iskolai étkezıbıl étel elvitelhez szükséges eszközök, szobai takarító eszközök, stb.)
Két igazgatói büntetés után, kirívóan rossz tanulmányi eredmény, valamint a közösségi
normák folyamatos megsértése esetében a következı évben a kollégiumi tagság nem
hosszabbítható meg.
XV. Záradék
A Házirendet az iskola nevelıtestülete 2011. június 16.-án tantestületi értekezletén
elfogadta. A nevelıtestület elfogadó határozatát tanúsítják az igazgató és a jegyzıkönyv
hitelesítıinek az aláírása.

Dr. Takácsné Baranyai Etelka
ÁMK igazgató

A Házirend elfogadásakor a kollégiumi diákönkormányzat és a Szülıi Szervezet
egyetértési jogot gyakorolt.

Fenntartói jóváhagyás
A Házirendet az intézmény fenntartójaként jóváhagyom.

Nádudvar, 2007. augusztus 15.
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Tanulói elfogadó nyilatkozat

A Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának Kollégiumi Házirendjét
megismertem, az abban foglaltakat elfogadom és betartását magamra nézve, kötelezınek
tartom. Tudomásul veszem, hogy a Házirend szabályainak be nem tartásáért fegyelmi
felelısséggel tartozom.

Tanuló neve: .............................................................................. Aláírása: ..............................
Kiskorú tanuló esetében szülı neve: ......................................... Aláírása: ..............................

Nádudvar, 2011. augusztus 26.
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