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Italinos rendelkez6sek

A HAZIREND a nemzeti ko:zneveldsrol sz6l6 2011.6vi CXC. torv6ny felhaszn6l6s6val ds a

20 120 12.(v II. 3 1 .) EMMI rendelet fi gyelembe v6tel6vel kdsziilt.

A H6zirend bels6 jogforr6s. Kiiltinosen 6rv6nyesiteni kell benne az egyenlo b6n6sm6d elv6t 6s az

es6lye gyenlSs6 g el6mo zdiths|t.

A Hazirend a kolldgiumi k6z6ss6p; eletltszabitlyoz6 dokumentum. Megs6rtdse fegyelmi felelossdget

mell6kletek melyek a hhzirenddel e gyi'itt

k6rd6seket, amelyek j o gszab6lyokban rogzitettek'

Uti Koll6 giummal tanul6i j o gvi szonyban vannak,

Teriileti hat6lyakiterjed a cseri Uti Kolldgium intdzmdnydre, telephelydre, a kolldgium 6ltal

szervezetrprogru-oi helyszin6re., 6s a ktikinbozo helyszinek kozotti kozlekedds ritvonalaira'

Idobeli hat6lya kiterjed a h6zirendl kihirdet6s6nek napj6t6l annak m6dosit6s6ig, vagy visszavon6s6ig'

202l.janu6r 31-6n l6p hat6lyba, az eddigi h6zirend szab6lyoz6s egyidejtileghat6ly6t
Jelen hazirend

veszti.

A jelen h6zirendet azintdzmenYi

didkdnkorm 6nY zat, az i skolasz6k

k6z6ss6g egyiittmtikdddse hozta l6tre, egyet6rt6si joget gyakorolta a

ahSzirendet elfogadta: a nevelotesttilet, j6v6hagyta a fenntart6.

t. A Hdzirend cdlia:
o hogy helyi gyakorlati, m6dszerbeli, elj6r6si 6s technikai szab6lyokkal szolgiiia a

nemzeti ko-zrreveldsi torv6nyben, a miniszteri rendeletben 6s a kolldgium

Szewezetids Mtikodd si Szabttlyzatibanrdgzitett di6kjogok drv6nyesit6sdt,

o hogy nyugodt 6s szervezett egyiitt6l6st, kdzossegi munk6t, tanulist ds pihendst

biztositson a lloll6g6k szfimitta'

A Hdzirendfeladafa azoknak a szabdlyoknak u meghatdrouisa, amelyek biztositidk az

intdzmdny:

o t6rv6nyes mtik6dds6t a kdzosen elfogadott norm6k megtart6s6val,

. akozoss6g dlet6nek szewezesdt,

. azintdzmJny pedag6giai programj6ban megfogalmazottc6lok megval6sit6s6t,

. anevel6munkamarad6ktalanell6t6s6t,
o analm azza azokat a belso rendszabflyokat, amelyek megtart6s6val biztositiuk az

egydni ds kollektiv jogok drv6nyestilds6t'

3. A Htizirend nyilvdnossdgra hozatala:
o Hivatalos dolcument6ci6k6nt kifi.iggesztdsre kertil a lak6szinteken,

. a tanul6k elso alkalommal kdzhez kapj6k a hdzirendet, t6jdkoz6dnak

bek6lt6z6skor a meghattrozo szabfrlyokr6l. Kisebb m6rt6ktj villtoztatds esetdben

csak a m6dor;it6sokat kaPj6k meg'
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4. A kolldgium rendeltetise:

a,) Fri fetadata; akolllgiumi tanul6k rdsz6re a sz6ll6s 6s a nyugodt pihends

felt6teleinek biztosft6sa.

b;1 Kiemelt feladat: a l<oll6giumi tanulok - akik egyben a megye minos6gi

sporrjAnak kiv6lasz:tottjai - sport ds tanulm6nyi munk6j6nak 6sszehangol6sa,

mindl szdlesebb kdrti elosegitdse'

c; Jdrul1kos feladata: a kolldgiumi tanul6k sz6m6ra az 6ltal6nos mtivelodds

felt6teleinik - lehet6s6g szerint - biztosft6sa, a hagyom6nyok 6pol6sa.

II. A koll6giumi felv6tel rendje

l. A felvdteli kdrelem a kolldgium igazgatojltol igdnyelheto nyomtatvanyon tortdnik.

Z. A koll6giumi felvdtelrOt ri t<ottegium nevelokozossdge javaslata alapj6n a kolldgiumvezeto

dont.
3. A koll6giumba felvett tanuLl6k csoportba val6 beoszt6s6r6l azintezmlnyvezeto ddnt a helyi

lehetos6gek fi gyelembe vdrtel6ve^.

4. A felvdteli tgietem elbiril6sakor a Cseri Uti Kolldgium Di6konkormlnyzat6nak vdlemdnydt

is ki kell kdmi.

t. A kolldgiumi tagsdg kelel,kezdse

- A koll6giumi tags6g egy tan6vre sz6l'

- A jeleritkez6si iap6t rnind.n 6v 6prilis 30-ig kell a kolldgium vezet6jdnek leadni, az

elbfr6l6s hat6rideje minden 6v mSjus 30'

- Rendkiviili esetben tan6v kcjzben is kdrhet6 a koll6giumi felvdtel.

- A koll6giumi tagsdg keletkez6se sor6n, a hitzirend k6zbead6s6val tdjdkoztatjuk a

koll6gist6kat ds sziilolket a kolldgium h6zirendj6rol'

2. A kotldgiumi tagsdgi viszon! megszfindse

A koll6giumi tags6gi viszony megsztinik:
a) a mindenkori tandv Y(:g6n,

b) a tanul6i jogviszony megsztindsdvel,

c) a szi.ilo ir6sos kdrvdnye alapi6n,

d) a,,kizhr6" fe gyelmi hittfu ozat iogerore emelked6s6vel,

e) ha a nagyt<JiU tanut6 lemond kolldgiumi tags6g6r6l. Az dnkdntes kildpdst a szi'ilo

al6ir6s6vii kell igerzolni. Amenn/iben a kolldgiumi elhelyezdsre gy6mhat6s6gi

kedvezm6nyezes 6ltal kertilt sor, a szi.il6 csak a gy6mhat6s6g egyetdrtdsdvel mondhat le a

tanul6 koll6giumi tag:;itgi viszony6r6l.

ilI. T6rit6si dij tandij visszafizet6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek, tov6bb6 a tanu16 6ltal

el66llitott term6k, dolog alkotds, vagyoni jo96ra vonatkoz6 dfiazhs szab6lyai

1. A koll6giumban az elhe,lyez6s ingyenes, naponta h6romszori 6tkez6s lehetos6ge adott' A

tanul6nak az 6tkez6s\ elll6t6sert tdritdsi dijat kell fizetnie. A tdritdsi dij befizet6se a kiit't

id6pontban ttirtdnik.
2. Dijiedvezm 6nyI az drvdrLyes jogszab6lyok alapj6n kaphatnak a tanul6k.
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6nYesitheto' Az dtkezes

lemond6sa a tanul6 illetve ra sziilo kdtelessdge' Amennyib en eztnem teszi meg idoben ktjteles

a t6rit6si dijat megfizetni.

4. Etkezds lemond6sa az weboldalon ds a 82l4lQ-582

telefonsz6mon d6lel6tt 10 or6ig tort6nik'

5. A koll6giumb6l v6glegesen tlvozo tanul6nak az esetleges t6rit6si dijh6traldkot kiiratkoz6s

elott ki kell fizetnie.
6. A koll6giumban tanul6 eltarl eloAll(tott termdk, dologi alkot6s ds szellemitermdk a kolldgium

tulajdona, melyet a tanul6 iig6ny eset6n megl aphat'

IV. Koll6gista jogai
A kolldgium mindeniekintetben biztositja a jogszab6lyokban 6s nemzetk6z\ szetzoddsekben szereplo

6ltal6nos emberi jogok, ill. gyermr:ki ds tanul6i jogok drvdnyesiilds6t 6s gyakorl6s6t'

l.Akoll6giumbafelveteltn)/erhetmindentanul6,akiakoltdgiummalkapcsolatbandl16alap-es
k6z6pfokir \ntezmenyek ,yalamelyikdnek nappali tagozatiln tanul, ds kolldgiumi felvdteldt

ir6sban k6relmezte.
Felvdtel eset6n a bekoltdzris napj6t6l kezdve gyakorolhatja jogait'

2. Azok a tanul6k, akik a koll6giumba felvdtelt nyertek, mindaddig, amig a Szervezeti ds

Mtikoddsi szabaiyzat 6s aHtniiend elofr6sait betartj6k, jogosultak a kolldgiumban lakni'

3. A tanul6nak jog6ban 6ll siremelyis6g6nek, emberi mdltos6g6nak tiszteletben tart6s6hoz,frzikai

6s lelki eroszakkal szembr:ni vedelJmhez , rdsztvenni a kolldgium dletdnek alak(t6s6ban, rdszt

venni a koll6gist6kat 6rinto k0z6ss6gi f6rumokon , szetvezetLprogramokon, rendezv6nyeken'

4. A tan hogy eg6szs6ges kdrnyezetben nevelj6k' a lak6shoz-val6

jog6n tartit ezzel mdsok hasonl6 jog6nak gyakorl6s6t, illetve

t6rsai 6jogr a van a tanul6shoz 6s a nyugodt pihendshez'

5. A tanul6 t6ritdsmentesr:n igdnybe veheti a kolldgium ldtesitm6nyeit, sportp6ly6kat,

rmet, a tanul6szob szkozeit' mentesen

a sportorvosi e gYi szol valamint

szaktan6ri korrepe TV, hiito ft6g6pek)

6. Joga van a tanul6i jogolra vonatkoz6 jogszab6lyokat megismerni' Ezekhez ahozz6f6r6st a

koildgium vezet6s6ge kdteles biztositani'

7. Kifejez6sre juttathatja vall6si, vilitgndzeti, politikai meggyoz6ddsdt, nemzeti vagy etnikai

6nazonoss6 gat, auainutia ezektisailetben tartdsti-, felt6ve, ha ezek gyakorl6sa nem titkozik

jogszab6lyokba, ds nem srdrti m6sok ugyanezen jogait'

g. A koll6gium tanul6ival di6kk6rt, di6ksportkort, vagy egyestiletet alapithat, ezek munki$iban

rdszt vehet. A l6trehoz6s feltdtele min' 5 fo'

g. A koll6giumi jogviszonyb6l szhtmazo

rendszere biztositja. 1, panasszal dl

pedag6gush oz, a di6konkorm Snyzathoz,

megteheti sz6ban vagy ir:6sban, amelyre a

10. A koll6gista kiils6 segitr;6get, vagy tan6csad6st is kdrhet i.igydben az etre kijel6lt szervtol'
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12. A tanul6 1slvagy tdrvdnyes kdpviseloje a tanul6r6l vezetett- szem6lyes adatait is tartalmazo -
nyilvantart6roibu b6rmikor betekinthet, kezdemdn yezheti az azokban tdrtdnt v6ltoz6sok

Ltvezet6s6t, amelyet a nyil,u6ntart6s vezetds6drt felelos szemdlynek - avitltozirsok hitelessdgdt

igazolo iratok alapjhn- teLiesitenie kell'

13. A tanul6 jogosult a 16 vonatkoz6 jogszab6lyokat 6s szab6lyozhsokat 6s e jogok gyakorl6s6hoz

szi.iksdges inrurmaciOtcat megismlmi. Az ezeV,hez tort6no hozztfdtest a kollegium vezetdse a

kovetkezo form6ban kotel:s-biztositani: a koll6gium Hlzirendjet a kolldgium hirdetot6bl6j6n

kell elhelyezni. A kolldgium dlet6t szab fiyozo egydb dokumentumokat, pl Pedag6giai

Program, SZMSZ a nevel6i szob6ban kellhozzhferhetovd tenni.

V. A tanul6k v6lem6nynyilvfnitr[sdnak 6s a tanul6k rendszeres thilkoztathsinak rendje 6s

formija
A k6zoss6g 6rdekeit szolg6l6 v6ltoz6sokra a tanul6 javaslatot tehet, kdrd6st intlzhet a

kolldgium pedag6gusaihoz ds vezetoihez. A javaslattdtelt megteheti szem6lyesen, vagy

kdpvfteleti riton, si6ban vagy ir6sban. r tanul6 6ltal megfogalmazott javaslatra, kdrddsre' a

v6laszad6s hat6rideje 30 naP.

Erre a kolldsiumban a kdvetkezo lehetos6geket biztositjuk:

- Di6k<tnkormiinYzatiildsein,
- csoport foglakozSsokon
- el6ie egyeztetettid6pontokban, szem6lyes tal6lkoz6sok alkalm6val'

- akoll6gium honl6Pj6n

l. A koll6gista v6lemdny6t olyan iiitusban kdteles megfogalm azni, hogy azzal tiszteletben tartja

koll6giumi t6rsai 6s neveL5i szem6lyisdgijogait. Nem haszn6lhaltrlgdr kifejezdseket, nem

tehet senki nemdre, kor6ra, szfrmazhstra,vallisdra, fogyatdkoss6g6ra, kiilsejdre vagy

szellemi k6pess6geire olyan megjegyzdst, mely sdrti az illet6 emberi mdlt6s6g6t.

2. A tanul6k v6lem6nyt alkothatnak az okettanit6 pedag6gusok munkdj616l is:

pedag6gus on6rt6kel6s sor6n tanul6i k6rdoiv form6j6ban. A k6rdoivek kit<ilt6se anonim

m6don tort6nik.

ffi t esetben rendkivtili kimen6t kdrhet ds

kaphat.
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VI. A koll6gista kiiteless6gei

1. A koll6gium httzirendjetds a Szervezeti 6s Mrik0ddsi Szabillyzat rendelkezeseit be kelltartani.

K6teles megismerni ds betartani a Baleset-, 6s Ttizv6delmi Szab6lyzat rendelkezdseit'

2. Legjobb tud6sa 6s kdpessrSgei szerint tegyen eleget tanulm6nyi kotelezettsdgeinek' Vegygl

reszt a kotelez6 6s a k6tel ezoen v6laizthat6 foglalkoz6sokon. A foglalkoz6sokon val6

rdszvdtelt dokument6lni kell, ami az drintett pedag6gus kotelezetts6ge.

3. A szilenciumok ideje alatt kOtelezo tanulni, a a a tanulm6nyi

eredm6ny frgyelembev6teldvel, egydnileg hat6r so 6knak az elso

fel6vben a ,r'il.n.iumok ideje alait kotelezo a rt6 e az titalttnos

iskol6soknak egesztandvben. (2. sz. mell6klet: a tanul6szoba rendje)

A fels6bb 6ves lak6kat - tanulmdnyi eredm6nyeik fliggv6ny6ben - a szilenciumi alkalmakra

kotelezhetji.ik.

4. A heti csoportfoglalkoz6sokon val6 r6szv6tel kotelezo.

5.Aglalkoz6soklist6j6tazint6zeptemberl5-ighozza
nyi i-ozete:; ig6nyfelm6r6s alapj6n. a szabadon v6lasztott ds a

kot sokra 1.SZVKF) ktiteles jeientke dsobb szeptember 30-ig'

6. Amennyiben a tanul6 nemL tud a foglalkoz6sokon rdszt venni, mulaszt6s6t igazolnia kell'

7 . A mulaszt6s lehet igazolt vagy igazolatlan. Mulaszt6st a sziilo (3 nap) ds az orvos igazolhat'

Az rgazolatlan mulisaasot miati fegyelmezo i elj6r6s ami a

tanul6 koll6giumi tags6gd,nak megsiiintetdsdt ti. (Az s laszt6s

esetdben a 
"pedag6g"us kdteles Jrrol a sziil A fogl kdsds

elfogad6sa .iopo"rtu".r.toi hat6skorbe tartozik, indokolt esetben, amennyiben a kdsds nem

haladja meg a 15 Percet'

g. A koll6gista enged6ly n(ilkiil nem hagyhatja el a kolldgium teri.ilet6t, ez6rt ktrteles minden

alkalommat a tjtegium iiltal kialakitoiirendet betartani, neveloj6t6l enged6lyt k6rni'

9. Ovnia kell a kolldgium berendezdseit, eszkozeit, helyis6geit, rendelteGsszenien kell azokat

haszn6lnia. nz 6sileltk6r6kat jelentenie kell. Az esetleges klrert az okoz6 a felelos'

Sz6nddkos k6rokoz6s sflyos vdtsegnek minosliI'

10. A k6z6ss6gi egyiittl6tbbl ad6d6an kdteles iigyelni szem6lyi tisztasdgfura, kdrnyezetdnek

rendben tart6s6ra, az 6ltala haszn6lt helyisegek tiszta ifiadhsdta, az energi6val val6

takar6koskodSsra.

1 1. A saj6t vagy kdrnyezetdtren l6vo beteg tanul6 egdszsdgiigyi probldm6j6t jelezni kdteles'

12'Kdteleljeds6poljaakolldgiumhagyom6nyait,szo.k6srendjdt.Vegyenr6szt,
vagy 

-a 
fogialioz6sok, 

-rendez*nyek, koll6giumi k6zds programok

el6k6s risit6s6ban, lezhrhshban'

13. Saj denki ktjteles sztit I minden reggel a nevelotan6r

me lletve otfokoz 6rt6 setben, ha a valamely szoba 1-

est h6ten nem ha kol

14. A szob6k 6trendez6se tilos!
A falra, ajt6kra sem felttizni, sem felragasztani,

H IREND
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elhelyezett kdPkeretekben.

15'Kollegistithozm6lt6anviselkedjenakolldgiumonkivi'ilis.KdtelesaH6zirendben
megfogalmazott viselkeddsii norm 6kat akolldgiumon kiviil is betartani'

16. Rendkivtili esemdny 6szlel6sdt a kolldgista halad6ktalanu.l jelentse a pedag6gusok' vagy nem

pedag6gusalkalmazottaktl6rmelyik6nek,illetveje|ezzet6rsainak.

17. Azintdzmdnybe csak olyan nagy 6rtdkri ds rendkiviil\ t6tgy hozhat6 be' - amennyiben az a

kol16giumi'elethez,isk'claitanulm6nyokhozszi'iks6Ses,u,rtitU."lOUtozhetetlen't"t;'J

eszkozdk, ds

zek biztons A

6nyekzhrhat6shgtfi'ahov6azertekthtgyaitalak6kdteles
esetdnatanul6vagyk6pvisel6jerendorsdgifeljelentdssel

elhet.

18. A pedag6g;iai cdllal (a fenti szab6l nak ellenorzdse 6s nevel6si

sz ;ir;i;;;.lotestiilei tagjai b6rmel jogosultak beldpni, illetve a

sz anul6k jelenldtdben ellJn6rizni. A iakarit6si cdllal a takarit6no

bemehet.

19. Elelmiszert csak a htitos;zekrdnyekben lehet t6rolni, a lak6szob6kban dtkezni csak az ott

elhelyezettaszta|nil|lehet.Ahdtv6gihazagtaz[sel6ttahtitoszekrdnytkikel|i.iriteni,

20. Mivel az iskolai tanit6s [ltaliban 8.00 6rakor kezdodik, ezert a tanul6 kdteles a kolldgiumot

reggel ennek megfeleloen elhagyn ben kdsobb kezd a

Iegkds6bb 9.00 ;-reig elhagyni-a Amennyiben nincs

tanul6nak, vagy el6bb'vis,sziJr a isk les a tanul6 az iigyele

elj6rniazdptiletbentart6z:kod6s6tillet6en12.006r6ig'Ett6lelt6r6ko
t<tittin igazgatoi enged6llyel tehet6 meg'

21. Koll6gista tanul6 rokont, idegent csak a port6n fogadhat' Nem koll6gista csak iigyeletes

nevelSi enged6llyel ldphet a kolldgium teriiletdre'

22.Atanttl6tanirsitsontiszteletetanevel6k'valamintm6sk
munk6ja irSnt' becsiilje t6rsait, fegyelmezett- magatart5s

int6zm6ny j6 hirnev6ie'z' Ta*6zkodjon minden oly.un

tanul6k 6s int6zm6nyi dolg rz6k csal6di 6let6nek megkdrd

- az er\ntett u*f O engedeiye n6lkiili - b6rmilyen megv6ltozt atlstra ir6nyulnak'

23.Atanuloszfmfratilosilzdnkenyuralmijelk6peknyilv6noshaszniiata,azokterjeszt(,se,az
int6zm6ny letesitm6nyein tort6no ibrfnoifsa. Tilos az etnika\, vall6si, stb' kisebbsdgekkel

szembeni eloitdletek n,yilv5nos kif;j;;t;, 6s az elleniik ir6nyul6 uszit6 magatartils, a

rasszizmus b6rmilyen mtlgnyilv6nul6sa'

24. Atanul6 legjobb tud5sa szerint tegyen eleget tanulm6nyi 6s sportfeladatainak, segftse t6rsait a

tanul6sban, sPorto I 6rsban'

25. Sirlyosan elit6lendo tanurl6i magatart(ts az agresszio, a b6ntalmaz6s' m6sok megal6z6sa' m6sok

eg6szs6g6nek vesz6lye'tet6se - t aui otte"r terjesztds, doh6nyzSs' Sflyosan jogellenes az

HAZ|REIND



iltrogyuota, .t a k6bit6szer fogyaszt6sa

,r.ru"r"ri", pl. sportesem6nyekre, kir6ndul6sokra

26. Haz6rdj6t6k j6tsz5sa, illetve k6rtyaj6t6k pdnzben valo j6tsz6sa tilos. Ezen magatartasok

fegyelmi elj6r6s indit6s6t vonhatj6k maguk ut6n'

27. Atanul6 p6ntekenkent aziskolai tanit6s befejezt6vel a sportprogramok fiiggv6nydben utazhat

haza. Athvoz6tanul6kat a kolldgiurnrigy tekinti, hogy hazautaztak, drtiik felelossdget nem tud

v6llalni.

2g A h6t v6g6n a koll6gium elhagy6s6nak sz6nddk6t ds cdlj6t az ttgyeletes nevelonek jelezni kell'

A koll6giumba ttirt6i6 visszadrkez est aziigyeletes nevel6vel tudatni kell'

28. A koll6giumba vissza nern erkezo tanul6 vagy annak k6pvisel6je lehetoseg szerint ielezze a

tanul6 t6volmarad 6s6t az tigyeletes nevelonek telefonon a t6volmarad6st megelozo napon' A

koll6gium u tol.fiu.nbu ,.J!ert"z6s idopontj6t6l vSllal felel6ss6get a tanul66rt'

29. A hazautazhs megtilthat6, ha erre pl': renddszeti ok

sportesemdny; iskoJai, kolldgiumi rendezvdny miatt' ha az

is.(A hdzirend
is kiterjed.)

h.tt[ minden kotldgiumi

van - rendkiviili helYzet; vagy

szerepel egydb iskolai, kolldgiumi

dokumentumban.

30'Allatotakoll6giumbabehozni,aszob6kbatartanitilos!

32.Tilosakakozdssdgellenesvagyazza|fenyeget6cselekm6nyek.

3r. Azint6zm6ny a jogsdrelrnek gyakorl6s6ra ds az 6rdeks6rermek kezelds6re belso jogorvoslati

f6rumrendszert mtikddtet'

Ha a fentiekkel a di6k (vagy kdpviseroje) nem j6r eredmdnnyel, akkor az frasos jogorvoslati

kdrelmetjogsdrelem.'.t.:nak6vetkezocimrekellbenyirjtani:

Fenntart6: Kaposv6ri Tankeriileti Kozpont

KaPosv6r, Sz6nt6 u' 5

HAZIREND
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VII. Di6k0nkorm6nYzat

l.

z.

).

4a,

5

A kollegist6k erdekeik kepviselete celjibol di6kdnkorm anyzatothozhatnak letre (DOK)'

A DOK sajdrt maga dltal elfogadrrtt szerve alapj6n vegzi

nrunkSj6t, melyet a tanulok6z6ss6g fogad ei e

A tanulo vilaszthat ds v6Llaszthat6 a. kollegiu nyi posztj6r4 a

DOK f,ltal kialakitott rend szerint'

cios rendszert (kolleg;iumi ujsag es faliujs6g) rnukodtethet' felkerheti annak

et. err6l kikeri a nevel6testulet velernenyet'

en clifrkiigyeletet nr(rkodtethet' arni a

kollegiumi rend es illagmegorzes

k6myezet r'6delmere, di6kszemleket

Evente legalab ( bsszehivni, nielyet a Dot< vezetoje

kezdemenyez s ozottak szerint. A di'kkozgyules

napirendjet 15 a ell hozni

nyr nyilvdnithat, javaslattal elhet ukdd6s6vel es a tanulokkal

desekben. Ennek etdekdben a ko se negyedevente taldrlkozik

a DOK vezetds6vel.

A DOK egyetertesi jogot gyakrlrolhat a kozoktatAsi torr"eny altal hatiskordbe utalt

kerdesekb en.(Hizirend elfogadisa )

A DoK munkajirt a tanulok eltal felkefi nevelotanar segiti, aki a DoK megbizisa alapjirn

eljirhat a DOK k6Pviselet6ben'
sajat es mris hat6sk6r€ben Saj6t

anos elvei szerint: minden tanulo

6ssegi munkdert, sportteljesitmdnyert'

etnek:

- Neveloi szobeli es ir6sbeli dicsdret, csopott kozosseg elott

- Iga zgavcri szribeli es irisbeli dics6ret' nagyobb k6zdsseg eldtt

I L zdss mit a tanulo a

sui nnYiben a tan 6s

rr
12. A I fogva a DOK az egy tanitis nelkuli a

m litozottan tud 6lni' 4 lfl nkarendjeben kenil

m aP)

13. k nek 
-t-".i 

vezetosdge' a

i igaz kol zetdse minden naP 8

el 6ll

eseteb n irdsbeli
tz+' 

A teg egYeztetS

nazer

f,
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VIII. A tan6rai 6s egy6b foglakozfsok, a koll6giumi foglakozfs rendje

Koildsi,u@d:
1. Napirend

2. Heti rend:
Csoport

Heti rendszeressdggel meg't,al6sftand6 szabadidf foglalkoztisok rendi e

I aszttqlitenisz Gosztonyi kedd It'-lT'
2 sp0rl Kiraly Laios hef6 I g'" -20""

3 IaL,dajdtdkok Kirdly Laios szerds Ig" -20u'

4 matematika Kqtona Zsolt h6tfo 2}uu -2 lutt

filmklub szerda 20"" -2 1""

6 motematika Gdmesi Csaba hdrfd Ig"-2l"
barkdcs Hort,dth hetf6 2 0u" -2 1""

8 szakrajz, Horvath szerda 20u" -2 l

Fir\ZIRENL)
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3. Orvosi elldttis rendie:

. H6ziorvosi ell6t6s: h6tfotol - pdntekig: 8.00-11.00-ig rendel

o Rosszullet eset6n a cso vagy aziigyeletes nevelon6l kell jelezni a probl6m6t'

aki sziiks6g eset6n a \rhnyitia a beteget (Dr' Bodn6r M6rta' Kaposv6r'

Erd6sor u. 9.), aki java v6bbi in 6zked6sre 6s gy6gym6dokra'

o Betegs6g esetdn az orvosjavaslat6ra ds az iigyeletes nevelo tudt6val haza kell utazni'vagy

a betegszob6ban kell tart6zkodni'

o Otthoni megbetegedest telefonon - a v6rhat6 visszadrkezds szerint - jelezni kell a

csoportvezetonek v ag)t aziigyeletes nevel6nek'

o Alapvet6 gy6gyszereket a kolldgium korlatozottan biztosit' ez6rt javasoljuk' hogy

mindenki tartsa magfuiill a sz6m6ta elrendelt gy6gyszert'

Egdb szabdlYok ds helYi szoktisok:

o A reggeli szemldk a nevelotestiilet 6ltal 6s a gadott

szempontok alaplin :zailanak(l6sd 1' mell6k szeml d6dik'

A szeml6kr. uroLult a tanul6knak is fel kell iknek

oAd6lel6ttirendkiviilibentmaradfrstaztigyeletesnevelon6lel6z6napl6.00-igjelezni
kell.

o19.00-2l.00or6igatanul6kazudvarokistart6zkodhatnak.

oD6lut6nl5.30-ig,illrltve18.20-21.30-ig(h6tf6nafoglalkoz6sokut6n)lehetTV.tnezn\,

o 2L30-t6l mindenkinek a szobdjilban kell tart6zkodnia'

C22.006raut6namennyezetil6mp6k6szajkelt6eszkozokhaszn6|ata,hangoskod6snem
megengedett, a tdbbi tanul6 pihendse drdekdben'

oReggel6.00el6ttitilyozftscsakelozetesbejelent6s6senged6lyk6rdsa|apj6nlehets6ges.

o Rendkiviili, hdtko z\hazautazSst - sziil6i k6r6sre - csoportvezeto enged'lyezhet'

o Szi.il6k 6s csal6dtalgok fogad6 shra 2L00 6r6ig van lehet6s6g' Be- 6s kikdltiiz6skor a

sziilok felmehetnek a szob6kba, minden m6s rendkfvtili esetben csak az i'igyeletes tan6r

kis6ret6vel.

o A koll6giumba 6rkezok tart6zkod6snak jogoss 6gfu61 a portasok ds nevelok kotelesek

meggyozodni.A.iogosultan6pi'iletbentart6zkod6venddgekkotelesekakollegium
napirendj 6t tisztelelLben tartani'

oAkoll6gistakotelesh6tv6g6re(amennyibenhazautaz|k)-mindenkiilonkdr6sn6|kiil-a
szemdlYes holmij 6t elzdtni'

v6ros kisz6llit6ssal foglalkoz6

keriteni, hogY a megrendelt 6tel

A kisz6llit6 fut6r a koll6gium

o A koll6giumban llak6 di6koknak lehet6s6giik van a

6ttermeib6l 6telt r'endelni' A rendeldsre 0gy kell sort

legk6sobb 21.00 6t6ig megerkezzen a kolldgiumba'

.,ortaiain engedheto be. A di6knak kdtelessdge az

HAZIREND
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gYtanazok a szab6lYok
biztosit6sa. A kisz6ll

vonatkoznak, mint m6s 6telek eset6ben. A megrendeldst szilenciumok 6s

csoportfoglalkoz6sok idej6re idoziteni nem szabad' A megrendel6shez mindenki csak

saj 6t tel efon szitmtrt harszn6lhatj a.

IX. A koll6gium helyis6gei, ber,ende z6si thrgyar, eszkiizei 6s a koll6giumhoz tartoz6 tertiletek

haszn6lat6nakrendje,figyelembev6veakiirnyezettudatoshaszn6|atravonatkoz6
szabflyokat.

A koll6gist 6k ioga, hogy ig6nybe vegye a kolldgiumban rendelkez6sre 6116 helyis6geket: k6z0ss6gi

tdr, lak6izobavalamint annak es:lkozeit' ,, L!,.--.^r-^+ ^r,,i--: .,dft\r ,irhetrie:
1. A kozdsen haszn(it helyisdgekbol berendez6si ds egy6b t6rgyakat elvinni vagy 6thelyeznt

csak nevelo tandri en ged6lllyel szabad'

2. Tilos a szob6kban az .t.ti.o-os eszkozok hasznillata, kivdtel: hajsz6rit6, hajvasal6'

telefont6lt6, r6di6-magn6-CD-MP3 lej6tsz6 lehetoleg fejhallgat6val' elektromos borotva'

Ezen eszk6 z6ket haszndlat ut6n mindenki koteles fiamtalanitani. Az eszkdzok haszn|lati

en ged6 I ye c s ak a rend e ltet6 s s zeri eszk6 zhasznillat i dej 6re sz6 I'

3. A koll6gium 6pi.ilet6ben, berendez6s6ben el6fordul6 meghib6sod6sokat be kell jelenteni a

nevel6tan6rn

4. A koll6gist6k a szoba es szekrdny kulcsokon kiviil a kolldgium helyisdgeihez tartozo

kulcsokatnemhaszn6lhatj6k,dsport6r6lnemvehetikel'

5.Szigoruantilosb6rmellyszoba-,fiirdo-,dsmelldkhelyis6gajtailnakkulcsraz6tisa'
am6nnyiben a helyisdgben legalabb egy ember tart6zkodik.

6. A parkol6t a koll6gium dolgoz6i 6s a kolldgium vend6gei haszn6lhatj6k' Amennyiben tanul6i

ig6ny meriil fel ktiilekecl6si eszkoz parkol6bantartSsfira, az csak engeddllyelteheto meg'

7. A koll6gium tanul6ja 6[tal6nos felel6ss6ggel tartozik az \ntdzmdny vagyont6rgyi helys6gei

ir6nt. A sz6nddkosan, vzrgy v6letleniil okozott k6rt (egeszben vagy.r6szben) meg kell tdriteni'

A k6rokoz6sr6l a nevelS ;.gyrttLttnloet vesz fel, mJy alapiiln a koll6gium a szi'ilot ir6sban

drtesiti a dont6srol.

g. A szem6lyes vagyon v6<ielme 6rdek6ben minden tanul6 saj6t kulccsal rendelkezik szobffiilhoz'

szekrdnydh ez. A kulcsokat koteles megorizni 6s dv u6g.n leadni a csoportvezet6jdnek'

Rendkivtili esetekben - lop6s, betords, zaifeltords - rendorsdgi elj6r6s kezdemdnyezheto'

9. A tanul6k szob6inak rendjet, tisztasirgtr reggel 6s iskol6ba..indul6s elott az iigyeletes

nevelotan6r, d6lut6n pedig l-.roponu. Ltot Jt-enorzik. A tanul6k holmijdnak elhelyezdsdre

szolg6l6 britorok (szekr6ny, 6gy, 6gynemtitart6) rendj6t az iigyeletes vagy csoportvezeto

nevel6 - a tanul6 jelenl6tdben ei i.ori.-tikddds6vel - hetente egyszer (6ltal6ban ddlut6n)' ill'

a rendeltetdst6l eltdro hLaszn6lat vdlelme eset6n b6rmikor ellenorizheti. A tanul6 a szekrenye,

fi6kjaikinyit6s6tezekb,enazesetekbennemtagadhatjameg'

Lo. Azablakokat eso eset6n, a szoba elhagy6sakor a tanul6k kdtelesek becsukni' Tilos az ablakba

kiiilni, ki6llni, kim6szrri, kihajolni, tit iuuatni vagy b6rmit kidobni, kionteni, a szomsz6dos

I ak6kornye zet ny ugalm'6t zav arnrt'

11. Rendben l6vo szoba kritdriumai:
a. Agyne:mii az 6gyon megigazitva, letakarva

HAzIREND
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x.

Ruh6k a szekrdnYben elhelYezve

T6sk6k a sizekrdnY tetej6n

lskolai eszk6zok a szekr6nyben a polcon

Apr6bb t6rgyak az djjeliszekr6ny tetejen sorba rendezve

Elektronikus berendezdsek kikapcsolva, telefont6ltok konnektorb6l kihfzva'

osszetekerve
Szemdt 6s iires tivegek kidobva a szemetesbe

T6rolkii zo k a tuhasztrit6ra kiteritve'

A cip6k a cipotart6n sorba rendezve

Konditerem haszn6lata

1. Az eszkoz.k csakis a rendeltetdsiiknek megfelelo gyakorlatokhoz haszn6lhat6k' A

szabad sflyokat haszn6latkor rogziteni kell a rirdhoz'

z. Fedetlen testr6sz nem drintke zhet aszerekkel, padokkal, tori.ilkdzo hasznitlata kotelezo'

3. A haszn6lt eszk6z6tr<et a gyakorlat befejezdse ut6n vissza kell tenni a helyere'

4. A teremben csak i.igyeletes nevelotan6r engeddlydvel lehet edzeni' az esetleges

sdri.il6sek, balesetek megfelelo kezeldse 6rdek6ben'

5. A g6peket mindenl<i csak saj6t feleloss6g6re haszn6lhatja'

6. A teremben tort6no balesetekdrt a koll6gium felel6ss6get nem vdllal'

T.Ag6pekbenkeletkezok6rok6rtannakokoz6jakdtelesteljesanyagifeleloss6getv6llalni.

Kimen6, kimarad6s, elt6voz6s :

t.

XI.

z. oszt6lykir6ndul6s, szinhfrzi elfoglaltsag, az iskola vagy a kolldgium 6ltal szervezett ktilon

programok miatt iortdno t6volmarada, o"fia,t es idotartamat az tigye6tes nevelonek elore be kell

jelenteni.

3. H6tv6geken - aki hivatalos iskolai vagy szakmai (!of),programra' ill' egy6b elfogadhat6 ok

miatt nem tud hazauta zni - atcoll6giurinevelovel ititteno .toietes egyeztetds alapj6n maradhat

a koll6giumban.

A koll6gium 6ltal szervezett pedag6giai program v6grehajt6s6hoz kapcsold6

l"rfcgirrion kiviili remdezv6nyeken elv6rt tanul6i magatartds

1. A tanul6k nyilv6nos szerepl6se:

A tanul6 6s s zonY l6tesit6s rmeke a

kolldgiumi es szt vegYen 6s ' hogY a

yeket az
.roport- 6, in ytk:n,1^:*lt .^-,,,^ \,qo' kiskon'r tanul6 esetdn a
il"rH:- ',1'yituanor.agou hozhat. amennyiuen a tanul6, vagy kiskorir tanul6 esetdn

sziil o/gondviselo ehhez n

T,{AZIREND
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2. A rendezv6nyeken elv6rt magatart6sform6k megegy znek a kolldgiumban elvflrt

magatart6si form6kkal.

XII. A tanul6k jutalmaz6sdnak elvei:

a) A tanul6 jutalomban, dicsdretben r6szestilhet akkor, ha - kimagasl6 tanulm6nyi eredmdny

6r el, - r"rr"ny"n, rendezvdnyen eredmdnyesen k6pviseli a koll6giumot (a jutalom

odaitdl6s6n6l figyelembe kell venni a r6sztvevok sz1m6t, az elert eredmdnyt), - p6ly6zaton

helyez6st 6r el, - magattarttsilval, kdzbssdgi munk6j6val p6ld6t mutat tdrsainak, dregbiti

intdzmdnYiink j6 hirnevet.

b) A jutalmaz6st, dics6retrlt kezdemdnyezheti: - nevelotan6r, - tanul6kdzossdg k6pviseloje,

DOK vezet6, - kolldgiumvezet6 ilietve kolldgiumvezeto-helyettes A v6gso ddntdst a

nevel6testiilethozza. A dicsdret form6i: - neveloi - koll6giumvezetoi. A dics6retet a tanu16

ir6sban kaPja meg.

c) A jutalom form6i: - k6rryv, kcinyvutalv6ny vagy t6rgyjutalom, - a kolldgiumi kedvezmeny

(pl. : kimeno meghosszatrbit6sa)'

XIILFegyelmez6int6zked6se|<form6i6salkalmazisSnakelvei:

1. Ha a tanul6k vagy tanul6k6z6ss6gek megszegik a kolldgium H6zirendj6t, akkor veltik

szemben azintiimeny, fegyelmJzo inteiueaist, srilyosabb esetben fegyelmi elj6r6st folytat' A

fegyelmi elj 6r6s lebon yo l.ii6sa j o gszab6l yokban I eirtak alapifin tdrtdnik'

2. A fegyelmezo intdzkeddsr:ket a tanul6 el

ellenorzobe val6 bejegyzeist a sziilonek (

tudom6sul kell vennie , 6s efi al|ithshvalk
fegyelmi tfugyalis kittizdtt idopontj616l a

3.Afegyelmielj6r6ssor6natanul6nakjogaVanarra,hogymeghallgass6k.Biztositanikel|,'
hogy v6dekez"hess6k, hog,y azelj6r6sban a sziilo vagy annak megbizottja, valamint a DoK

kdpviseldje jelen legYen.

4. A fegyelmi elj6r6sban tor:eksztink 6rv6nye5 elv6t' de ahatttozataz

elkdvetett v6ts6g sirly6t6ll fligg' Btintet6i el (v6letlen' sz6nddkos

elkdvetds, fegye"lmeietlernsdg gyakoris6ga) kell'

5. A bi.intet6snek ar5nyban kell allnia az elkovetett fegyelemsdrtdssel'

6 Azcsoportvezeto nevelo illetve a kolldgium igazgatoiaminden tan6v elejen ismerteti a

tanul6kkal. els6 sziiloi drlekezleten u rititott "t 
ahSzirend fegyelmezesre 6s biintet6sre

vonatkoz6 fejezete\t.

T.Egyfegyelemsdrtdsegyfegyelmez6int6zked6stvonhatmagaut6n.

HAZIREND
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1. Fegyelmezdsi rendszer:

Ha a k vagy aPedag6giai Programban megfogalmazott

neveld mdridkben vagy srilyosan megszegrk''lgy az

al5bbi

1.1 Fegtelmezd intdzkeddsek:

a) Szilbeti nevelfttandri figtetmeztetds - sztilo telefonon val6 drtesitds6vel

b)e.lmeztetis_sziiloir6sbeli6rtesit6s6vel
tgazgatoi ell enj e gYzd s sel

c) Nevelfii intds
d) Igazgatdi figtelmezetds
e) Igazgatdi intds

A fenti eseteknll sulyosabli ,!s 
-v,tkesebb 

kbtelessdg megszegtls esetdben fegtelmi elidrds

ini{that o, amelyne k fe g,t e lmi int d zke dd s e i :

. megrovqs

. szigoru me'grovds,

. mighatdra,zo tt ke dvezmdnyek, i utt at dsok c sokkentd se' me gvondsa'

. dthelyezds mdsik szobdba, tanul6csoportba'

o kizdrds.

a.) Nevelfirand elmeztetds idt:
a H6zirend es az rntdzin6ny mukod6si rendjdnek megsdrt6se miatt

Iddkeret:
a) Ebreszt6
b) Tanul6ido
c) Esti bejovetel a sportp6lySkr6l

d) Takarod6

A z i nt d zmd nJt m ii k d d d:s i r e n di dn e k m e g s d r t d s e i :

a.) A tanul6ido rendj6nek megsdrt6se

b.)Szobarendmegs6rte,.(',,"t"tt.nvagy6sszegyirt6gy,rendezetlenruh6k,l6bbelik'
ed6nyek,polcok,vagyromland66le*lmisz"'.k,ill.konyhaieddnyekstb.)

c.) K6z6ssdgi helyis;6gek rendj6nek megs6rt6se 
.

d.)L,gym6s !,oUaiarO- val6 tanozkod6s enged'lyezett idon kiviil'

b.) Nevelfitandri Irdsbeli figyelmeztetds esetei:

- A fentebb emlitett ido- 6s mtik6d6si rend megs6rtdse miatt ism6telt kds6s, vagy

mulaszt6s.

HAZIREND
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Diek-diak kozotti megeng nik6ci6'(pl' egym.?s 
.

szem6lyes t6rgyain,ak% Sszkozeinef, ill:f:9,1ut'ti11 :lff1T:::::*'J"l':t*:"
:fi :ffi; ;;'i;;;;:;i;^, i ugy u"i dq s ebb o iatot korukkar v a gv erej gkker v ar 6

vissza6l6sei).
- Trhgfut besz6d.

- A fokozatoss6g elve alapj6n kisebb vdts6gek6rt is'

- Nevelotan6ri ulasit6s figyelmen kiviil hagy5sa'

- Nevelotan6rokkal tis felnott dolgoz6inkkai szembeni tiszteletlen magatart6s'

6s nYilt megtagad6sa'

,ni olyan -61;?;;i"; magatartts'amely m6r szem6lyiseget sdrt' de

fajul'

- Felel6tlen magatatt6s miatti kSrokoz6sdrt'

- A koll6gium liOtelero rendezv6nyeir6l val6 indokolatlan hi1nyztsert'

c) Nevelfitandri intds esetei:

A nevelo tan6ri ngy;l-",,.tds ut6n bekdvetkezett fegyelemsdrt6s.

- A fent emfiiett id(, 6s mtikod6si rend sirlyosabb megsdrtdse'

- Ktilonds en trhgSt besz6d'

- Di6k - di6k kdzotti m :ommunik6ci6 sirlyosabb esetei'

- Fokozatoss6g elve al

- Nevelotan6ri utasit6s

-Egymsssalszembeniamelym6rszemdlyis6getsdrt6s
tettlegess6gig is fajul'

- A k6rokoz6s sflYosabb esetei'

- A koll6giu.n ,"n4.^dnyeirol tort6no tobbszori figyelmezetds ellen6re ttirteno

tdbbszori t5volmirad6s'

d.)Iga ztetdssel idr:
A ttis ut'inbekOvetkezci fegyelemsdrtds'

-Afokozatoss6gellvealapj6nazido6smtikoddsirendsrilyosmegszegdse'
- Doh6nyz6s6rt, ill' doh6ny6ru birtokl6s6rt'

- Kisebbekb6ntalrnazilsa'
.Azintezmlnyellnagy6saaztigyeletesnevel6f6lrevezetdsdvel.
- Szilndekos ronglrl6s sirlyos esetei'

- Koll6giumon kivtili botr6nyos viselked6s'

- A HSzirend srilYos megs6rt6se'

- lnt6zme.v", fJr,iri es ii.,otiti alkoholfogy aszt6s, ill annak behozatala'

e) Igazgatdi intds esetei:-' -' 
ili,guzgat6 fr i elm e:ztete s fe gye I ems drt6 se in ek srily o sabb esete i.

Fegyelmi elidrdsra, tis intdzkeddsre keriil sor ha:

- LoP6s.
- Szem6remsdrto magatart6ssrilyosabb esetei nevelotesti'ileti m6rlegel6s alapj6n'

- Drogok fogyaszlt6sa 6s terjeszt6se'

- Garhzdas6g, b6ntalmaz6s'

- Nemis6ggJ, 6, szexualit6ssal kapcsolatos sirlyos v6ts6gek'

HAZIREND
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Vandalizmus'
O I yan v6ts6 gek, anLelyek a B^tk' -b a titko znek'

KOzO ss6 gell enes vergy azzal feny egeto c selekm 6nyek'

tartoz6, Pedag6gus int6zm6nl

i,,tC"-CnnYeflogvi 16 r6sz6r6

cselekm6nyek me gil6s6nak

d6sek

lmi elj6r6s hat6lya al|tartozik' a fegyelmi eljSr6st a

3. lenes
va9:r
16 tud

ko

4. 
tl 

igazgat6jah6romf6s bizotts6got hoz letre, amelyet

szeg6st sem val6sitja meg, de.jelle.gdndl fogva

fettlasi ds kezel6si szabftlyait a h6zirend0nk

ddsekr6l sz6l6 pontj a szabilly ozza'

ak elvei

sttilet dont'

2. A szoci6lis 6szt6ndijali, illetve t6mogatSsok odait6l6s6n6l - amennyiben erre a kolldgium

jogosult -
- aki h6tr6nYos helYz-etti'

- aki oje munkan6lkiili'

akit azegyik sziilo egyediil nevel,

- :ffi :i ; ::"ir:6; ?Eiilffi ;;i j oueder m e n em 6ri' r^', 
T :"*1i,3lT'::12::,"

HAZ!REN$D

* ;i:"1;,"";;;il-,;;,;;r* ,"""i.a"yi munk6ja megfelelo aki 6uami gondozott.
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1. A tanul6 nem folytathat a szilenciumok

tanul6s folyamat6t akadillyozza 6s az or

6r6kon tilos a di6kok sziim|ra audioesz

bluetooth hangsz6r6 ds a kolldgium mu

koll6giumi nevelo felsz(ilit6s6ra az orhn

2. Tanui6ink mobiltelefonjiukat, sztrmitogl

hivatalos helyisd geib en, az 6tteremben,

6.00 6ra kozdtt csak kikapcsolt 6llapotb

te lefonj ukat, szitmito geptiket v i I I any o

ejszakiraelk6rni, a tantLl6 kdteles k6r

nevelonek.
3,Akoll6giumtulajdon6tkepezoinfokommunik6ci6seszkdzoketatanul6kcsakanevel6

jelenl6tEben6sir6nyf t6:;6valhasznillhatjilk'

1VII. Elektronikus napl6 hasznalata est6n a szii16 r6sz6r6l tiirt6n6 hozzhf'rils m6dja

@ii6s eszktiz tan6rai 6s egY6b

foglalkoz6sokon val6 hasznilatinak szab6lyai

ei az elso sziiloi 6rtekezleten szemdlyesen'

gyermekiikre vonatkoz6 jelsz6t' A sziilo ezt a

szn6lhatja.
egy internetes h6l6zati kapcsolattal rende lkezo

sz6mit6 g6p s e git s6 g6vel me gtekinthetik'

3. A szi.il6[ ] megfelelo jogosults6g birtok6b

hozzilferhetnek az e I ektron iku s n ap I 6ho z'

z6sr6l iizenetet kaPnak'

letve ktilon tanul6 i hozzifet est i g6nyelh etnek'

5.Akolldgiumelektronil<usnapl6jaakoll6giumhonlapj6ndrhet6el.
6. Az elektronit* nupiOr-u t otiegiun'i neve'iok, a sztil6k ds a tanul6k egym6s kozdtti

drtesitdsek, tizenetek ktild6sdre is haszn6lhatj6k'

7 . Abban az esetben, ha a szi.ilo a csoportvezet6nek ir6sban jelzi, hogy nem tudja hasznfilni az

e-napl6t,beli'il,0jhozz6f6restbiaos(tszilmilta,
g. Amenny nem teizik lehetov6 az elektronikus napl6hozval6

hozzffdt form6ban biztositja az inform6ci6kat'

H IREND
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zLF.A.Unr
A Hizirend feliilvizsg6lata esed6kes:

o Oly an iogszabhlyi r'6ltoz5s eset6n, ami teszl'

o Olyarszervezeti v6,ltoz6s eset6n, ami s

o Indokolt 6s elfogarlott ij szabillyozhsi eset6n' ami 6vente

(6sszel) lehets6ges az igazgat6, di6kdnkorm6nyat

kezdem6nY ezlse alaPj 6n'

A Hizirend betartisa 6s betartatisa:
AHLzlendvonatkozik minden tanul6ra, pedag6gusra, a koll6gium m6s alkalmazottj 6ta' 6s a

sziil6re, - aki a tanul6 tdrv'6nyes k6pvisel6je

A H6zirend ,n.g.e.te.. fegyelmi'felel6ss6ggel jhr, fegyelmezo ds fegyelmi int6zked6seket

von maga utin akovetkezrbk szerint:

Hatdlyba lePds

A Hdzirendet a l<olldgium nevelStestiilete megtdrgtalta '!s 
azzal egtetdrtett'

Kaposvdr, 202 I ianudr I 4'.

A Hazirendet a kotl^gium Szi)lfii Szervezete megtdrgtalta 6s azzal egtetdrtett'

Kaposvdr, 202 1. janudr 1.3.

A Hdzirendet a DdK megtdrgtalta 6s azzal ggtetdrtett'

Kaposvar, 2021. janudr 20'

J6vahagyta G6mesi Csaba Tam6s

int6zm6nYvezeto

J6v6hagyta

S ziil6i Szerv ezet elntike

Egyet6rt6si jogot gYakorolt

DiaktinkorminYztrt:

A Kaposvdri Tankeriile,ti Kiizpont a cseri uti Koll6gium fent

j6v6higyJaazzal,hogyabennetaftillal6ltrbbletkdtelezetts,'ce;k

tartalm6t

'f.mrrtiie..kor, 
k<iteiezells6gvfltalasi ig6ny benyfjt6sa ut6n d

Kelt: Kaposvfir,2O2t. jarru6r 31 .

Stic t'

HAZOREND

tankeriileti igazgat6
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XVI[. Mell6kletek
2. szLmfi mell6klet:
Jirvinyiigyi k6szent6t idej6n alkalmazand6 elj6risrendr6l

Jelen int6zked6si terv ijabb m6dosit6sig vagy visszavon6sig marad drv6nyben, a m6dosit6s6ra a

j6rv6nytigyi helyzet alakul6s6t6l lfi.iggoen, atapasztalatok figyelembev6tel6vel keriil sor'

Koll6giu mi elhelyez6sre vonatko z6 szabilly ok

1. A kolldgiumokbJ iz6r6lageg6szs6ges, irj tipusir koronavirus megbetegedds tiineteket nem

mutat6, magifiegdszsdges nek 6tzo tanul6 koltozhet be' A bek<ilt6z6s6n6l a tiinetek esetleges

l.

megl6t6rol ki kell kdrdezni a bekoltozo tanul6kat'

A bekolt6z6si fblyamatot irgy kell megszervezni tdrben 6s idoben' hogy a minimum 1'5

m6teres v 6dot6vo I s6g fo I yam ato san betartSsra keri'ilj dn'

Az oktat6sban 6s nevelL6sben, illetve az intezmdny mrikddtet6s6ben csak eg6szsdges 6s

tiinetmentes dolgoz6 vehet r6szt'

A koll6giumokban a tanul6nak, ha b6rmilyen betegsdgre utal6 panasza van' azt azonnal

jelezniiik kell a nevelotarn6rnak!

A j6rv6nyi.igyi k6szi.ilts6gi idoszak vedelmi int6zkeddseirol sz6l6 43112020' (lx' 18') Korm'

rendelet6rtelm6benak6znevel6siint6zm6nyekben2020.okthberl-j6tolkdtelezoa

foglalkoztatottak 6s a g.yermekek, tanul6k testhom6rs6kletdnek m6r6se drkezdskor' A dtintds

6rtelm6ben foglalkoztatott, illetve nagykorir tanul6 csak akkor mehet az intezmenybe' ha az

6rkez6skor mdrt testhrSmdrseklete nem haladja meg az orsz6gos tiszti foorvos 6ltal

meghathrozott m6rt6ket (37,8 "C)'

Kisko.i tanul6, illetve gyermek eset6n, ha testhomdrs6klete az ismdtelt m6rds alapj6n is el6ri

vagymeghaladjaeztamertlket,at<ibbigyermekt6l,illetvetanul6t6lelkellkiildnitenids

errol a sziilot vagy atorvdnyes k6pviselot haladdktalanul t6j6koztatni kell'

Eg6szs6giigyi szempontb6l biztons6gos kiirnyezet kiala.kitisa

M6r6si pontot tiatatlitasa a kc il6giumban. Mivel a tanul6k az iskol6b6l szakaszosan 6rkeznek

vissza a koll6giumba, igy elkeriirheto a torl6d6s. A testhomdrsdklet-mdresr az tigyeletes

nevelok vegezlk'

2. A sztilo koteles az iskolat ertesiteni, ha a gyermekn6l koronavirus-gyano vagy igazolt fertoz6s

van.

2.

a
J.

4.

5.

6.

II.

I{AZIREND
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4.

5.

6.

7.

miatt otthon maradt, a

h6ziorvos, a kezeloorvos igazol6sSval vagy k6rh6zi z6r6jelent6ssel t6rhet vissza iira az

int6zm6nybe.

Hat6s6gi h6zi karanten eset6n a j6rv6nyiigyi hat6s6g Sltal kiadott , a i|whnyigyi megfigyeldst

fel old6 hat6r ozatot sziiksdr ge s bemutatn i'

A tanul6k eg6szsegvddelmddrt a kolldgium a felelos a szi'ilo helyett, ez6rta lak6kat nevelok

naponta kikdrdezik(sz6ban) eg6szs6gi 6llapotukr6l 6s sziiksdg szerint' panaszok eseten

testhom6rs6klet mdrdst velgeznek rajtuk, amit elt6r6s esetdn dokument6lnak'

A koronav(rus megbetegedds tiineteit mutat6 szem6ly azonnal el kell ki'il6n(teni'

Az elhelyez6s sor6n tdrekedni kell arra, hogy az azonos tantermi 6r6kat l6togat6 tanul6k

kertiljenek egy-egy koll6lgiumi szob6ban elhelyez6sre'

g. A szob6kb an a l6tsz6mot a rendelkezdsre 6116 f6r6helyek kihaszn6l6s6ra tdrekedve' a

megfelel6higi6ndsszabSlyokbetart6samelletthatfurozzukmeg.

9. A kolldgiumban, ha z6rtterbenrendezvdny van, vagy tobb szem6ly egyiittesen tart6zkodik ds

a 1,5 mdteres v6dot6vols6g nem tarthat6, a maszk hasznillatajavasolt' A koz6s haszn6latit

helyisdgekben,igyakorLyh6banesazeglszsdgiigyi,fiirdo-6sillemhelyisdgekbenistdrbends

id6ben lehet6s6g szerint tarts6k be a bentlak6k a t6vols6gtart6s szabtiyait'

10. Szilenciumon, foglalkoz6sokon a maszk visel6se lehetsdges' de nem kotelezo'

I 1. A szociSlis helyis6gekbern kdzmosSsi lehetosdget, k6zttir[6sre papirtorlot biaositani kell'

12. A szem6lyi higi6nd alapveto szabflyair6l a tanul6k r6szletes tdilkoilathst kaptak ds kapnak a

csoportvezet6kt6l.

13. A f6roh elyek 5o/o-6tiiresen kell tartani, elkiilonit6s 6s hat6s6gi karantdn helyszin c6lj6b6l'

r4. A kozos haszn6latri hell,is6gek folyamatosan, rendszeresen takaritani ds fertotleniteni kell.

15. A kiizossdgi helyekn(il virucid hat6sir kdzfertotlenit6 kdsztildket helyezti'ink el' amit s

folYamatosan tdlteni kell'

16'Akoll6giumikarant(inbanelhelyezetttanul6kell6t6s6taj6rv6nyiigyiszab6|yoknak

megfeleloen kell megsz:ervezni'

17. Feftozesgyanri esetdre egy riaszt6si protokoll kell kialakitani, melynek segitsdg6vel az drintett

elkiildnit6se a leheto lelggyorsabban megval6sul'

[I. Sztil6k6nt a koll6giumrban:
1. Szi.il6 a koll6gium 6pi'ilet6be nem l6phet be'

2. Sziilo kizhr6iag *lo, jelenhet ;;t. koll6giumba, ha egeszs6ges 6s valamely celb6l az

iigyint6z6s .ruf, ,r.-dilyes kontaktu-s form6j6ban lehetsdges, amelyet csak el6re egyeztetett

id6pontban intezhet.

HAZIii]ENtD
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Ebben az estben k'Pleles :

- azintezrndny t..tir.ten onotlsztiateltakar6 maszkban megielenni

- a leheto legrirvidebb idot tart6zkodni a kolldgiumban

- bel6p6s el6tt fertotlleniteni kezet fertotleniteni

- keriilni a kdzvetlerL testkontaktust, a hagyom6nyos lidvozldsi form6kat

- Szi.il6

IV. Tanul6i hi6nYzSsok kezel6se

L Annak u tunuionur. a kolldgium i h\6nyz6silt aki a virusfertoz6s szempontj6b6l vesz6lyeztetett

csoportba tartozik tart6s betegsdge (pdld6ul sziv-drrendszeri megbetegeddsek' ldgzoszervi

megbeteged6sek, rosszindulatir daganatos megbetegeddsek' m6j- 6s vesebetegs6gek) vagy

p6ld6ul immunszupprim6lt 6||apota miatt, err6l orvosi igazol6ssal rendelkezik, 6s a^

bemutatja,esetlegeshl6nyz6s6t|gazo|thi6nyz6snakkelltekinteni.

2. Igazolthitnyz3snak tekintendo, ha a tanul6 hat6s6gi karant6nba keriil a reszere eloirt karantdn

idoszakhra.

3. Ezen id6szakban a tarrul6 az otthona elhagy6sa n6lkiil, a pedag6gusokkal egyeztetett

kapcsolattart6si 6s sz6monkdrdsi forma mellett r6szt vehet az oktat6sban'

V. Teend6k beteg szem6lY eset6n

1. Amennyiben pedag6gusn6l, vagy egydb dolgoz6n6l fert6z6s tiinetei dszlelhetok'

haladdktalanul el kell 6,t kiildniteni, egyuttal drtesiteni kell az iskolaegdszsegtigyi orvost, aki

az6rv6nyeselj6r6srendszerintdontatov6bbiteendokrol.

2. Gyermek eset6n a sziilo/gondvisel6 6rtesit6s6rol is gondoskodni kell, akinek a figyelmdt fel

kell hivni arra, hogy feltetleniil keressdk meg telefonon a gyermek hitziowos|tJhtni

gyermekorvos6t. Azt k6vet6en az orvos utasit6sainak alapj6n j6rjanak el'

3. A beteg gyermek feliigyeletdt ell5t6 szemdlynek kesztyri 6s maszk haszn|lata kotelezo'

4. 3 Amennyiben felmerriil a COVID-l9 fertozes gyanfja, fontos' hogy megfelelo

felk6szi.ilts6ggel rendellr<ezo egdszsdgijgyi dol9oz6 keri.iljon drtesitdsre' A h6ziorvos' h6zi

gyermekorvos, illetve a kezeloorvos jogosult a COVID-19 fertozes gyan$jfua vonatkoz6an

nyilatkozni. Amennyiben fenn6ll a gyanir, nekik kdtelessdgtik az NNK 6ltal kiadott aktu6lis

elj 6r6srendnek me gfelel.6en ell6tni a bete ggel kapcsolatos teendoket'

5. A gyermek az iskol6ba - hasonl6an m6s megbeteged6sekhez -kiz6t6lag orvosi igazol6ssal

t6rhet vissza, melyet a kolldgiumnak el kell fogadnia, azt saj6t hat6skorben nem bir6lhatja

feliil.

HAZIREND
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VI. Int6zked6sekfert6z6seset6ben
1. A koznevel6ssel osszefiiego egyes korm6nyrendeletek m6dosit6s6r6l sz6l6 41112020' (VIII'

30.) Korm. rendelet 26.$ 6rtelm6ben a koronavirus-vil6gj6rv5ny ttltal okozott fenozds vagy

fertoz1tt szem6lyek megjelen6se a nevel6si-oktat6si int6zm6nyben a nemzeti kdzneveldsrol

sz6l6 2011.6vi g cxc. torv6ny 30. $ (5) bekezddse szerinti megy6re, fov6rosra kiterjedo

vesz6lyhelyzetnek minosiil. Ennek megfeleloen koronavirus 6rintettsdg esetdn az adott

int6zm6nyben vagy telepiilds intdzmdnyeiben csak az oktat6si Hivatal rendelhet el rendkiviili

sziinetet.

2. Az adatok alapihnaz EIT4MI 6s az NNK k<izosen megvizsg6lja, hogy szi'iks6ges-e elrendelni

az int'zmlnyben m6s munkarendet. Az int'zmdnyben vagy azon beliil meghatarozott

oszt6lyokban a tantermen kivi.ili, digit6lis munkarend hattrrozott idore tortdn6 bevezetdsdtol az

operativ T6rzs dont. Az int6zmdny haladdktalanul t6jdkoztat6st kap a dijntdsrol . Az 6t6ll6st

okoz6 6llapot megsztindse ut6n az intezmeny jelzdst kap arra, hogy tdrjen vissza a norm6l

munkarend szerinti oktat6s folytat6s6ra. A tov6bbi n6peg6szs6giigyi dtint6seket az NNK ds az

6rintett szervezetek hozz;ik meg 6s hajtj6k vdgre'

3. A tantermen kivi1li, digit6lis munkarendben a nevel6s-oktat6s, a tanul6si folyamat ellenorzdse

6s t6mogat ftsa a pedag(igusok ds a tanul6k online vagy m6s, szemdlyes tal6lkoz6st nem

ig6nyl6 kapcsolat6ban * els6sorban digit6lis eszkozcik alkalmaz6s6val - tdrt6nik' A tanul6k a

tantermen kiv1li, digitAlis munkarend elrendelds6t ktiveto napt6l az iskol6t oktat6si cdlb6l

nem l6togathatj6k'

VII t6zked6si tokoll fitrt6z6s est6n:n
FeladatInt6zked6s

fertfizdtt tanu1616l
itl. doleoz6r6l

E16rhet6si69

Somogy megYei

Korm6nyhivatal
J6r6si

N6peg6szs6giigYi
Oszt6ly
kontaktkut6shoz)

821528-4:lr

821528-4:t0

bejelent6s telefonon
- tanul6/dolgoz6 adarai

Bejelent6s ir6sban
tankeriileti
\gazgat6 rirnak,
m5solatban Dr
Kal6zne P6Pa

Agnes

82179s-2'40 bejelent6s irfsba

- Ndv. cim, OM,KIR azonosit6)

- Covid fertoz6tt tanul6/egY6b

do I goz6lPedag6 gus sz6ma

- Erintett csoPort elnevez6se

- Csoportonk6nti hat6s6gi h6zi

HAZOREND



l<arantdnba kertilo
tanul6/pedag6gusok sz6ma
Karantdn idotartalma (t6l - i g)

Int6zmdnyvezeto
javaslata:TKDM (digit6lis
munkarend)/rendkf viil i sziinet

elrendel6sre
(Csoport,intezmenY)
Bej elentds levdlben szdvegesen

ds mel ldkel t titblilzatban meg

kell tenni

Jelzds ha a lejelentett Covid
fertozott korhilzba kertil ds azt

is ha visszatdrhet az

intdzm6nybe.

Bejelentds fr6sban

tankeriileti
lgazgato tirnak,
m6solatban Dr
Kal6zne PttPa

VIII. Kommunik6ci6
l. Az oktat6ssal kapcsolatos h(reket a www.kormany.hu 6s a www.oktatas.hu feltiletein kell

kdvetni.

Z. Az int6zm6nyek kdrddseinek megv6laszolilshra tematikus e-mail-cimet

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kdrddseket 6s bejelentdseket a

koznevel6si szaktertilet munkat6rsai v6laszolj 6k meg'

3. Az rij koronavirus vonatkoz6s 6ban arendeletben eloinak teljesitdsdhez az NNK 6ltal kiadott 6s

h on I apj 6n kozzdtett ttti 6ko' ztat6k n yfj tan ak s e g it s d g et'

A takarit6ssal kaPcs ;

- Azalapos, :rjedo fert6tlenit padl6 6s feliilettisztit6son tril, a

nagytakari szerint terjedjen

- felesleges, haszn6laton l'rivi.ili t6rgyak oss litdsa;

- ajt6k, iaburkolatok, lambdri6t<, siit<r6nys &sztalok, egyeb birtorok

ve gyszeres 1Jrsrtithstr a;

- puJiO 6sifutsz6szonyegek, egy6b textilia tisztithsfita1'

- sporteszkdzdk tisztitilsfn:a;
- radi6torok, csovek lemos6s6ra;

- ablakok, iivegfeltiletektisztit6sSra;
- szem6tgyiijtok tisztittrsilr a, fertotlenitdsdre ;

- kdpek, tabl6k, vil6git6testek portalanitils|ra;

- p6kh6l6kelt6volit6s6ra;
rovar- 6s r6gcs6l6irt6srar;

csaptelepeklvatos, lehet6s6g szerint froccsends mentes megnyit6sa, kb. 10 
perces folyat6sa

atirt,hogy a hosszri ideig nem hasznfultvizvezetekbol a pang6 viz kifolyjon'

- A nagytakarit6st kdvetten a!!qq$9Vtgl
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3. szimir mell6klet
Tantermen kiviili digitilis oktat6s bevezet6se 6s alkalmazSsa

I. Jogszab6lYi hitt6r:
- 44g12020 (XI.10) Korm6nLyrendelet v6szhelyzet idej6n alkalmazand6 v6delmi int6zkeddsek

m6sodik iitemdr6l
- 1412020 (K.10) EMMI hitthrozat

il. Tantermen kiviili digit6ltis oktat6s
A koronav(rus-j6rv6ny ; :,tirendkivi.ili helyzetben irj munkarend kertil bevezet6sre , valamint az

al6bb i m6don mtikddtetj iik i sko llink oktat6s i rend szer6t.

ilI. Benntart6zkod6s az iskolAban

o A technikai dolgoz6knak norm6l, megszokott munkarendben dolgoznak:

o kiemelten foglalkozik a fr:rtotlenitdsi feladatokkal (takarit6no);

o kiemelten foglalko zik akarbantart6si munkakkal (karbantart6);

. azadminisztr6ci6hozkapcso16dva:
- akolldgiumi titk6r
- az adminisztr6tor

Azintezm1nyben, munkaidoben dolgozik, iigyeletet l6t el a vezetos6g egy tagja a kolldgiumi titk6r 6s

az adminisztr6tor.

- AziigYelet ideje 8-16 6ra'

Kolld giumi kaPcsol attart6s :

' Koll6giumi e-mail: cserikutikollegium@gmail'com

' Telefonszfrm82222-914

IV. A tantermen kiviili digitilis oktatAsi m6d ki6pit6se 6s miikiidtet6se

l.adigit6lisoktat6sunkmegszervezdse'elindit6sa

2. kapcsolatfelv6tel ds kapcsolatfenntart6s a koll6giumi nevelok 6s diSkok kdzott;

3. tananyag-elkiild6 si m6dok meghatfir oztsa;

4. felszerel6sek kiact6sa a kolldgiumban (ki.ilon beoszt6s szerint);

5. A kiil6nbozo digit6lis oktat6si m6dszerek 6s lehetos6gek v6laszt6sakor azt tekintettiik

elsodleges szemp,ontnak, hogy a pedag6gusok 6s a di6kok egyarhntk6pesek legyenek a

v6l asztott rend szr:r hasznillathr a'

6. A pedag6gusok d:s a di6kok esetdben, kiindulo pontnak azt tekintettiik, hogy

valamennyinek rendszeres internet haszn6l6k 6s az online kommunik6ci6s

lehet6s6 geket magabizto san haszn6lj 6k'

Indul6skor kapcsolattart6sraL a Kr6ta rendszert v6lasztottuk'

HAZIREND
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tan6ri ds a di6k kaPcsolattarl6si

adatokat. A tan6rok kapcsolatterrt6s6hoz sztks6ges adatokat aktualiz6ltuk a honlapunkon:

. e-mail cimeket,

r telefont 6s telefonsz6mLokat,

o a kapcsolattart6si m6dot,

o az internet el6r6st,

o a lehets6ges munkaeszkozoket,

. a postacimeket,valami nt azt,hogy hogyan-honnan tervezi a di6k megoldani a mindennapi

digitSlis kommunik6ci6t'

A koll6giumi nevel6k folyamatos anthjdkoztatl6k a csoportjukba j616 di6kokat a megv6ltozott

helyzetr6l 6s napi kapcsolatban, 6llnak veliik'

Adminisztril6s

valamennyi koll6giumi nevel5 - a tantermen kivi.ili digitalis oktat6st az 6rarendben feltiintetett

6rttkat, aKrltaszoftverben kdtelezoen vezeti. A tan6r6kat az adott napon kell lekdnyvelni'

V. A koll6giumi nevel6k - munkav6gzdse

- Az 6n6ll6 -un-t uuegr6sre val6 alkilmass6 ggal amunkav6llalonak kell rendelkeznie'

- Azfitalinos munkarendtben a heti 5 napot h6tfotol pdntekig kell beosztani. Munkaido

keretben a munkaido t az egyes munkanapokra egyenlotleni.il lehet beosztani'

- A munkav6llal6 az 6rarerndh ezigazod6 napi munkaido beoszt6st k6szit. A kiilonbozo

kedvezm6nyeket figyelembe v6ve heti 30 5rhra. Az ossze6llit6s alapja a kozneveldsi

re gisztr6ci6s 6s tanulrnany i alaprendszerben tal6lhat6 6rarend.

- Valamennyi koll6giumi nevelo, a tantermen kiviili digit6lis oktatdst a Krdta E - napl6ban

vezeti.

- Betegs6g eset6n a pedag6gu s az \ntezmdnyvezetonek bejelenti, hogy a tantermen kivtili

digit6lis oktat6sra nern tud rdst venni. Helyettesit6 serol az intdzmdnyvezeto gondoskodik'

- A pedag6gus teljes munkaideje a kdtelezo 6r6kra kiildtttt tananyag elokdszitdsdbol es az ehhez

kapcsol6d6 mindennapi kdtoldali kommunik6ci6b6l, valamint a tanulm6nyi elorehalad6s

ellen6rz6s6b6l 6ll'
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Disit6lis tanul6szQba

- tanul6inkat igdny szerint lanul6s-m6dszertani seg6dlettel l5tjuk el;

- segitiink a hat6kony tanul6shoz sztiksdges napirend kialakit6s6ban;

- a feladatok megold6s6nak. javit6s6ban, ellenotz6sebent6mogat6 segitsdget nyirjtunk;

- a csoportvezet6 heti rendszeresseggel t6j6koz6dik a csoport tanul6inak tanulm6nyi

elomenetel6r6l es eredrndnyeir6l;

- minden h6t vas6rnapj6n heti jelentdst kiild a kolldgiumvezetonek, 6s m6solatban a

munkakozossd g-vezeton ek;

- excel f6jlban vezeti az eltregzettmunk6t (kolldgista neve, osztSlya, kapcsolat tipusa, elvegzett

feladat, tanul6szob a idr5tartama, e gy6b me gi e gyz6s) ;

- a koll6giumvezet6 a bedrkezett tapasztalatokat 6s inform6ci6kat felhaszn6lva rendszeresen

tdi lkoztatj a az intezmd'ny v ezet6t'

Javasolt a folyamatos konzult6ci6 a Goole Meet progrmaban. c6lja a koll6g6k kozotti tan6csad6s,

tud6smegos zt6s es a mindennapi kdtoldali kapcsolattart6s.

HAAREND


