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1. A KOLLÉGIUM ADATAI
Az intézmény neve:

Szegedi Evangélikus Kollégium

Adószám:

18334382-2-06

Székhelye:

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.

Hrsz.:

20285/2

Telefon:

+36-62/420-361

Honlap:

http://www.diakotthon-szeged.edu.hu/

E-mail:

szeged.ekollegium@lutheran.hu

Facebook:

https://www.facebook.com/szegediekoli

Fenntartó:

Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest VIII. kerület, Üllői út 24.

3

OM azonosító szám:
101695

SZEGEDI EVANGÉLIKUS KOLLÉGIUM
HÁZIRENDJE

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen házirend a Szegedi Evangélikus Kollégium életét meghatározó helyi
szabálygyűjtemény. A házirend személyi hatálya kiterjed a Szegedi Evangélikus Kollégiummal
jogviszonyban álló tanulókra, a tanulók szüleire, tanárokra és a dolgozókra.
Területi hatálya kiterjed a kollégium egész területére (udvarára is), továbbá a kollégium
által szervezett, intézményen kívüli program esetén az ott tartózkodás helyszínére, az oda visszautazásra.
A házirendet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)
24. - 25. § intézményesíti, amely megadja a felhatalmazást az intézménynek a belső szabályzó
megalkotására, és tartalmazza a tartalmával és elfogadásával kapcsolatos szabályokat. A
házirendre vonatkozóan további előírásokat állapít meg a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata.
Az Nkt. 45. - 46. szakaszaiban foglaltakat, amely a gyermekek, a tanulók jogait és
kötelességeit szabályozza és mindenkire kötelező érvényű törvényi előírás, a házirend nem
tartalmazza. Megalkotásában figyelembe veszi az Alaptörvényben foglaltakat, támaszkodik az
Országos Diákjogi Tanács ajánlásaira.
A házirend nyilvános dokumentum, melyet a nevelőtestület, a szülői munkaközösség,
diákönkormányzat és az igazgatótanács véleményének kikérésével fogad el. A házirend a
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A Szegedi Evangélikus Kollégium a Magyar Evangélikus Egyház fenntartásában
működő, a Szentírás és az evangélikus hitelvek, valamint etikai normák alapján álló, azokat
hirdető és képviselő közoktatási intézmény.
Az intézmény célja, a Szeged középfokú iskoláiban, nappali tagozaton tanulmányaikat
folytató tanulók kulturált lakhatásának, tanulásának, közösségi életének hitben és erkölcsben
való növekedésének biztosítása. A kollégium arra törekszik, hogy segítse, hitben és egyházi
kötődésében erősítse az intézményben elhelyezést nyert tanulókat.
A Szegedi Evangélikus Kollégium szívesen fogadja mindazokat a tanulmányaik és hitbeli
fejlődésük iránt elkötelezett diákokat, akik a középiskolában töltött diákéveik alatt nem csak
kollégiumi elhelyezésre, hanem lelki otthonra és ehhez kapcsolódóan vallásukat gyakorolva
lelki életre is vágynak.
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3. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
3.1. A kollégiumból történő eltávozások, beérkezések, hazautazások és a vendégfogadás
rendje
A kollégiumba történő beköltözés az iskolai tanévkezdést megelőző napon történik.
Hétvégi, és szünetek előtti hazautazás esetén az utolsó tanítási napon a kollégistáknak 1600 óráig
el kell hagyniuk az intézményt. A szobák hétvégi kiadása, vendégek fogadása esetén a
kollégistáknak előző este el kell pakolniuk, másnap reggel olyan állapotban kell hagyniuk a
szobát, hogy a takarítók el tudják végezni a munkájukat. Hazautazás előtt a diákok kötelesek
az ügyeletes nevelőtanárnak a szobájukat átadni. A hálótermet olyan állapotban kell hagyni,
hogy lehetőség legyen a vendégfogadásra. A hétvégére rendetlenül és szemetesen hagyott
hálóterem fegyelmi felelősségre vonást eredményez. A hétvégi bennmaradási igényt
csütörtökön 2000 óráig kell a nevelőtanárnak jelezni. Hétvégi bennmaradáskor minden tanuló
az ügyeletes tanár által megjelölt szobában tartózkodik. A hétvégi bennmaradás kiskorúaknak
nem engedélyezett, 18. évet betöltött diákok számára indokolt esetben engedélyezhető.
A beérkezés az első tanítási nap előtti napon, illetve vasárnap 1600-tól 2130-ig történik. A
beérkezéskor a 9-12. évfolyamosoknak jelentkezni kell az ügyeletet teljesítő nevelőtanárnál.
Amennyiben a tanuló nem érkezik meg a kollégiumba a szokásos időben, a szülőnek
kötelessége erről tájékoztatni a kollégiumot. Vasárnaponként esti kimenőt az ügyeletestől lehet
kérni 9-12. évfolyamosoknak 2100-ig (13-15. évfolyamosoknak 2245 óráig van kimenőjük.)
A növendékek látogatókat a szülők kivételével bármely napon csak a földszinti folyosón
fogadhatnak 2100 -ig. A vendég köteles egy arcképes igazolványt a portán leadni. Vendég a
kollégiumban csak vendéglátója társaságában tartózkodhat.
A kötelező kollégiumi foglalkozások, valamint a tanszoba ideje alatt nem lehet vendéget
fogadni. Egyéb időpontban, illetve indokolt esetben a látogatást az ügyeletes nevelő
engedélyezheti.
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Kimenő a 9-12. osztályosoknak
Az általános kimenő 1600 óráig tart. A tanóra ideje alatt csak az ügyeletes nevelőtanár
engedélyével távozhat a diák, kivétel ez alól, ha rendszeres elfoglaltsága van, amit a nevelőtanár
tart nyilván és erről kimutatást vezet írásos igazolás alapján. A nevelőtanárok a földszinti részt
is ellenőrzik, amely magában foglalja a társalgót, a konditeremet és az udvart. Az esti kimenőt
a csoportvezető nevelőtanárral kell megbeszélni és a diáknak legkésőbb 2100-ig vissza kell
érkeznie a kollégiumba. Azon túli kimenő szülői kérésre adható.
Kimenő a 13-15. osztályosoknak
Az általános kimenő 2245-ig tart. Ezen időponton túli kimaradási szándékot a saját
nevelőtanárának előre kell bejelenteni, aki a kimaradást írásban engedélyezi az éjszakás
naplóban. Egyéni elbírálás alapján lehetőség van 2400-ig kimenőt kérni. Indokolt esetben az
intézményvezető engedélyével fenti szabálytól el lehet térni.

3.2. Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés kollégiumi rendszere
A növendék diák-önkormányzati szervekben dolgozhat, választhat és maga is különböző
tisztségekre

választható.

A

diákönkormányzat

munkáját

nevelőtanár

segíti.

A

diákönkormányzat tevékenységét az Nkt. által biztosított jogok, valamint a diákönkormányzat
alapszabályzata alapján végzi. Minden tanulónak joga van kérdéseivel, észrevételeivel,
javaslataival tanáraihoz, vagy az intézmény vezetéséhez fordulni szóban vagy írásban. A
növendéket ért sérelem esetén fordulhat csoportvezető tanárához, a diákönkormányzat
vezetőihez és az igazgatóhoz. A vitás eset tisztázásához kötelező a pedagógus jelenléte. A
kötelességeit vétkesen, súlyosan megszegő tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható, amelyen az
OT is képviseltetheti magát.

3.3. Véleményezés
A diák az emberi méltóság tiszteletben tartásával, kulturált, más jogait nem sértő módon
véleményét szabadon elmondhatja. A tanuló kérvényezheti másik csoportba való átkerülését,
amiről a tantestület és a diákönkormányzat véleményének figyelembevételével az
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intézményvezető dönt. Kezdeményezhet kollégiumon belüli rendezvényeket, foglalkozásokat,
különböző programokat.
A kollégisták vélemény nyilvánításának, a tanulói jogok gyakorlásához szükséges
információhoz jutás fórumai, formái:
-

9-12. évfolyamon nevelőtanári értékelés

-

heti rendszerességgel csoportfoglalkozások

-

diák-önkormányzati közgyűlés

-

rendkívüli közgyűlés

3.4. A kollégiumi diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával
kapcsolatos szabály
A véleményezési jog szempontjából minimum két tanulócsoport (40 fő) számít a
kollégiumi diákság nagyobb közösségének.

3.5. Gyermek- és ifjúságvédelem
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat valamennyi pedagógus végez, feladatuk a
tanulókkal kapcsolatos prevenciós, mentálhigiénés programok szervezése, segítségnyújtás a
szociális

ellátások

igényléséhez,

tanácsadás.

Esetenként

külső

szakemberek

is

közreműködhetnek a feladataik ellátásában.

3.6. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A kollégiumban főállású ápolónő látja el a rendszeres egészségügyi felügyeletet. További
egészségügyi ellátást a körzeti orvosnál, illetve a központi ügyeleten vehetnek igénybe. A
kollégista feladata, hogy amennyiben saját maga, vagy társa megbetegszik az orvosi
szolgáltatás igénybevétele előtt köteles értesíteni az ügyeletes nevelőtanárt, az éjszakás nevelőt,
vagy a kollégium dolgozói közül valakit, aki a szükséges intézkedést meg tudja tenni.

3.7. A kollégiumban, illetve a kollégium által szervezett, a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott magatartás
A kollégista mindenkor keresztény emberektől elvárható viselkedést tanúsítson. Minden
ettől eltérő viselkedés (italozás, duhajkodás, trágár beszéd, stb.) tiltott magatartásnak minősül
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a kollégium falain kívül is.
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a köznevelési intézményben tilos a
dohányzás.
A kollégiumban lakó diákok részére a szeszes ital behozatala a kollégiumba, illetve a
szeszes ital fogyasztása a délutáni, illetve esti kimenők során is tilos!
A kollégium lakói számára bármilyen drog fogyasztása kollégiumon kívül illetve belül
szigorúan tilos!
A kollégiumban és a kollégiumi rendezvényeken az agresszív magatartás nem
megengedett!
Javasoljuk és példaadással erősítjük a másokkal szemben is tisztességes, erőszakmentes,
káros szenvedélyeket kerülő, segítő, humánus magatartást.

3.8. A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálásának elvei
A kollégiumba felvételt nyerhet az a tanuló, aki Szeged város valamelyik középiskolájába
beiratkozott és határidőn belül benyújtotta felvételi kérelmét. Az evangélikus felekezetű
és/vagy evangélikus iskolából érkező diák elsőbbséget élvez.
Túljelentkezés esetén felvételi bizottság dönt a felvételről.
A felvételről illetve elutasításról a tanulót, 18 év alattiaknál a szülőt, vagy a gondviselőt
az igazgató írásban értesíti. Az elutasító döntést indoklással határozatba kell foglalni, mely a
fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza. A határozat elleni fellebbezést a
közlés kézhezvételétől számított 15 napon belül a kollégium igazgatójához kell benyújtani. A
másodfokú határozat közlésére a fenntartó jogosult.

3.9. A kollégisták
rendelkezések

távolmaradásának,

mulasztásának

igazolására

vonatkozó

A 18 év alatti tanulók esetében a szülő köteles a távolmaradását kollégium felé jelezni. A
kollégiumi foglalkozásokról távolmaradó kollégista köteles a csoportvezető nevelőtanárnál
igazolni távollétét. A távollét igazolására szolgálhat:
- orvosi igazolás,
- szülői igazolás,
- nevelőtanári engedély.
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A kollégista számára előzetes távolmaradási vagy távozási engedélyt a szülő írásban
kérhet. Az igazolatlan mulasztások felderítése és az eljárás megindítására történő javaslattétel
a csoportvezető nevelőtanár feladata.

3.10. A kollégisták jutalmazásának elvei és formái
A diákok intézményen belüli teljesítményét félévkor és tanév végén értékelni kell. Az
értékelést a csoportvezető nevelőtanárok végzik.
Az értékelést minden esetben differenciáltan kell alkalmazni, figyelembe véve a
kollégista:
- képességeit,
- korábbi teljesítményéhez nyújtott fejlődését,
- viszonyát a kollégium közösségéhez.
Az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtó diákok jutalmazásban részesülnek. A jutalmazás
formáit és fokozatait a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával a tantestület
állapítja meg. Jutalmazásra előterjeszthető a kollégium bármely lakója. Előterjesztés joga van
az intézmény valamennyi dolgozójának és csoportjának. Elismerés vagy jutalom csak a
tantestület jóváhagyásával és a diákönkormányzat egyetértésével adományozható. A jutalmazás
adminisztrálása a csoportnaplóban történik. Írásbeli értesítést kap a tanuló és a szülő is.
A jutalmazás fokozatai:
- csoportvezető nevelőtanári dicséret,
- igazgatói dicséret
Nevelőtanári dicséretet a tanuló közösségi és tanulmányi munkájáért kaphat.
Tanulmányi munkájáért az a diák, aki:
-

önmagához képest rendszeresen tanul

-

negyedévente, az előző eredményéhez képest javít (0,3 vagy több tizedet).

Közösségi munkájáért az a diák, aki a kollégium rendezvényein és egyéb közösségi
tevékenységein aktívan részt vesz, és a szervezésben közreműködik.

Igazgató dicséretet kaphat a kollégista:
- városi, megyei vagy országos versenyen való kiemelkedő teljesítményéért
- folyamatos és/vagy kiemelkedő közösségi munkájáért
- három nevelőtanári dicséretért
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3.11. A kollégistákra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
A kollégium életét, a közösség fegyelmét zavaró, belső szabályzatainak rendelkezéseit
megszegő diákokat a vétség súlyának megfelelő mértékben kell felelősségre vonni.
Az elmarasztalásnál, büntetésnél figyelembe kell venni a körülményeket, az intézkedés
várható hatását. Az elmarasztalás kiszabásánál a fokozatosságra kell törekedni, kivéve a súlyos
fegyelmi vétség esetét.
Kisebb fegyelmi vétségek esetén a csoportvezető nevelőtanár egyéni mérlegelés alapján
dönt a kiszabott büntetés mikéntjéről, mértékéről (pl. különböző közösségi munkák elvégzése).
A fegyelmező intézkedések fokozatai:
- nevelőtanári megrovás,
- igazgatói szigorú megrovás.
Nevelőtanári megrovást az a kollégista kaphat, aki:
-

a házirendben meghatározott időpontoktól több alkalommal eltér

-

megszegi a törvény által megfogalmazott dohányzásra és alkoholfogyasztásra
vonatkozó szabályokat

-

vét a házirend szabályai ellen.

Igazgatói szigorú megrovást kaphat az a kollégista, aki:
- durván megsérti a házirendet
- 3 nevelőtanári megrovásban részesült
Fegyelmi eljárás indul az ellen a tanuló ellen, aki:
- súlyos fegyelmei vétséget követ el
- 2 igazgatói szigorú megrovásban részesült
A fegyelmezés adminisztrálása a csoportnaplóban történik. Írásbeli értesítést kap a tanuló
és a szülő is.
A fegyelmi büntetéseket a köznevelési törvény, a fegyelmi eljárás szabályait a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet állapítja meg.
3.12 A közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (2) i) a büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya
alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló,
a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy
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azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az
alkalmazandó intézkedések

A tanuló a kollégium pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló
közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha a kollégium a közösségi
együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti a kollégium helyi
normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit.
Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés
büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be
kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi
eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.
Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről
szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes
magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe
bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős
bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie,
hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal
történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett
cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor
figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti a kollégiumi
közösség működését, a kollégium nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit,
milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll
szemben a szokásos társadalmi, kollégiumi kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi
szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló
cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló
elszigetelését, a kollégiumi közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk.
3.12. A kollégium taneszközeiért és felszereléseiért való felelősség szabályai
A személyes használatra szóló tárgyakat a kollégista a raktárban aláírásával veszi át, és
azokért anyagi felelősséggel tartozik. A közös helyiségekben lévő egyéb vagyontárgyakat a
társadalmi tulajdonra vonatkozó szabályok betartásával jogosult a kollégista használni. Ha ezek
bárminemű károsodását, eltűnését észleli, ezt köteles a csoportvezető nevelőtanárának azonnal
jelenteni.
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3.13. A rendkívüli események jelentésének, jelzésének rendje
Ha a növendék rendkívüli eseményt észlel – baleset, tűzeset, rosszullét, betegség –
haladéktalanul szóljon az ügyeletet teljesítő pedagógusnak, vagy bármely felnőtt
alkalmazottnak, aki a szükséges segítséget megadja, illetve a megfelelő intézkedést megteszi.

3.14. A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje
A fenti jogok gyakorlását a kollégium nem korlátozza. A kollégium kötelező
foglalkozásain kívül eső időben a joggyakorlás engedélyhez nem kötött.

12

OM azonosító szám:
101695

SZEGEDI EVANGÉLIKUS KOLLÉGIUM
HÁZIRENDJE

4. A KOLLÉGIUMI MUNKARENDDEL, A TANÓRAI ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI
FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
4.1. A foglalkozásokon, szakkörökön való részvétel
A követelmény rendszerben megfogalmazott tanulmányi, közösségi és önművelődési
elvárásoknak meg kell felelni. A pedagógiai program szerinti kötelező, szabadon választható
foglalkozásokon, szakkörökön meg kell jelenni.
Vegyenek részt a kollégium kötelező, kötelezően- és szabadon választott foglalkozásain,
amelyek a mindenkori éves ütemtervben találhatók. Képességeikhez mérten vegyenek részt a
kollégium hagyományos rendezvényein. Év elején jelentkezzenek a szabadon választható
foglalkozások valamelyikére, és azt egész évben kitartóan látogassák.

A foglalkozások látogatásával kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni:
 a foglalkozás kezdetén pontosan jelenjenek meg;
 a foglalkozáson aktív és fegyelmezett magatartást tanúsítsanak;
 fogadják el a vezető tanár utasításait;
 a kötelező foglalkozásokon való tanulói részvételről a pedagógus nyilvántartást vezet,
így az ezekről való hiányzást hitelesen igazolni kell;
 a választható foglalkozások, rendezvények naponta legfeljebb 21 30-ig tarthatnak.

Minden tanuló köteles részt venni hetente egy óra csoportfoglalkozáson, e kötelezettség
alól felmentés nem adható. A kerettantervi csoportfoglalkozások ütemtervét az éves munkaterv
tartalmazza. Az iskolai rendezvények – előzetes egyeztetés után- elsőbbséget élveznek a
kollégiumi tevékenységgel szemben.
A kollégiumon kívüli nem iskolai szervezésű foglalkozásokra, ill. az ilyen
rendezvényeken való részvételre csak a szülő írásbeli kérelmére adhat engedélyt a
csoportvezető nevelőtanár.
A spirituális nevelés a kollégium működésének szerves része (Nkt. 32.§ (1) f). Az
áhítaton való részvételt minden kollégistától elvárjuk. Áhítatainkat ökumenikus szellemben
szervezzük és bonyolítjuk.
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4.2 A tanulmányokhoz kapcsolódó kötelezettségek
A képességeikhez mérten, tanulóink törekedjenek a legjobb tanulmányi eredmény
elérésére. A tanulónak az iskolai eredményeiről a csoportvezetőjének havonta egyszer be kell
számolnia. A szilenciumi idő rendjét fegyelmét be kell tartani. A napirendben meghatározott
szilenciumi időt mindenki a tanulásra fordítva, fegyelmezetten tölti el, szükség esetén segítve
társait. A gyenge eredményt elért tanulók számára a csoportvezető tanár kötelező korrepetálást
ír elő. A 4,5 havi tanulmányi átlag feletti tanulók a 10. évfolyamtól élhetnek a szilencium alóli
felmentés jogával.

4.3 A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz használata a kollégiumi
foglalkozásokon
A 20/2012 EMMI rendelet (VIII.31.) 5. § (2) h) pontja alapján a tanuló nem folytathat
a kollégiumi foglalkozáson olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az
órát tartó tanár munkáját zavarja. A kollégiumi foglalkozásokon a diákok számára
audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és a
kollégiumi munkát zavaró játékok használata tilos.
Tanulóink mobiltelefonjukat a kollégiumi foglalkozáson csak kikapcsolt állapotban
tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják. A tanulók
a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop,
audioeszközök, stb.) a kollégiumi foglalkozáson csak a pedagógus engedélyével, illetve
felszólítására használhatják. A kollégium tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a
tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.
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5. A KOLLÉGIUMI HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE,
INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
5.1. A létesítmény, helyiségek és berendezések használati rendje
A kollégium helyiségeit és berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás
szem előtt tartásával lehet igénybe venni. Az alábbi helyiségek működési rendje külön
szabályozott, igénybevételük kizárólag tanári engedéllyel lehetséges: tanulószoba, konditerem,
sportpálya, ebédlő, „tükörterem”, szabadtéri fedett társalgó, könyvtár, számítógép-terem.
Könyvtári könyvek kölcsönzésére a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség.
Minden hálóteremhez egy kulcs van, amelyet a szoba lakói a portáról kérhetnek el és távozáskor
kötelező leadni. Mindkét tanári szobában az adott körlet hálótermeihez van egy-egy pótkulcs.
A tanáriban lévő kulcsokat diákoknak kiadni tilos. A hálótermekhez saját kulcsot másoltatni
nem lehetséges. Az üresen hagyott szobákat, helyiségeket zárni kell. TV-t nézni a körletekben
a tanóra ideje alatt mindenkinek tilos!
A sportudvart 2100-ig lehet használni, speciális esetben ügyeletes nevelőtanár tovább is
engedélyezheti.
Zenét szabadidőben mások zavarása nélkül lehet hallgatni. A fenti körletekben 2130-ig
lehet TV-t nézni, sportolni pedig 2130-ig.
A fedett társalgó 2300-kor bezár. A társalgóban túlzott hangoskodás esetén a
portásnak/ügyeletesnek felhatalmazása van az azonnali bezárásra.
Fiúk nem tartózkodhatnak a lányok szobájában, lányok nem tartózkodhatnak a fiúk
szobájában (életkortól függetlenül). 2130-kor el kell hagyni a másik nem körletét (folyósó) is.
A hálókörletekben idegenek nem tartózkodhatnak, a hozzátartozók is csak intézményvezetői
engedéllyel léphetnek be.
A hálótermeket éjszaka zárni szigorúan tilos! A bérlők a kollégium helyiségeit az
igazgatóval történő megállapodás alapján használhatják, ami nem zavarhatja a kollégium
kialakult működését.
A hétvégi bennmaradóknak szükség esetén más szobába kell költözniük. A gyűjtőszobák
állandó lakóinak el kell pakolniuk az adott hétvégén.

15

OM azonosító szám:
101695

SZEGEDI EVANGÉLIKUS KOLLÉGIUM
HÁZIRENDJE

5.2. Intézményi védő-óvó előírások
A tanév kezdetén minden diák munkavédelmi, tűz-és balesetvédelmi oktatásban részesül.
A tanulók feladata, hogy a szabályok betartásával hozzájáruljanak a kollégium rendjének
megtartásához, a rendkívüli események elkerüléséhez. Bombariadó és tűzriadó esetén az
intézmény tűzriadó terve alapján történik a kollégium kiürítése. A kollégiumban balesetvédelmi
szempontból az intézmény által rendelkezésre bocsátott elektromos eszközök használata
engedélyezett. Saját elektromos eszközt csak engedéllyel lehet behozni a kollégiumba.
Funkciójától/állapotától/típusától függően az eszköz behozatala megtagadható.
Az ebédlőben lévő elektromos tűzhelyet csak engedéllyel lehet használni. Ezen kívül az
5-ös szoba előterében és az emeleti körletekben lévő mikrohullámú sütőt lehet használni. A
portáról kikérhető kétlapos rezsót is az 5-ös szoba előterében lehet használni, a szobákba nem
lehet bevinni, használat után tisztán kell visszavinni.
A hálótermek dekorálása nevelőtanári irányítással és jóváhagyással történhet. A szobák
átrendezése igazgatói engedéllyel lehetséges. A kollégium helyiségeiben, berendezéseiben,
eszközeiben keletkezett kárért, nem rendeltetésszerű használat esetén a kollégium kártérítési
igényt érvényesít.
A kollégisták egymást munkájukban, pihenésükben nem zavarhatják! A tanuló 2200 óra
után csak asztali lámpát használhat a szobában. Számítógép, laptop, táblagép, kézi konzol,
hordozható DVD lejátszó, (valamint egyéb internetezésre, filmnézésre, játékra használható
eszköz) maximum 2300 óráig használható a szobában. Ettől eltérő esetben az éjszakás az adott
eszközt elveheti a tanulótól.
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6. KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS
6.1. Igénybe vehető szolgáltatások
 mosási lehetőség a kollégiumban: 400 Ft/adag.

6.2. Az étkezés rendelésének, lemondásának és fizetésének szabályai

Az étkezési térítési díjat személyesen és készpénzben a gazdasági irodában kell fizetni
az előre meghirdetett időpontokban vagy átutalással is ki lehet egyenlíteni.
Az 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult diáknak csak abban az esetben
jár a kedvezmény, ha a kollégiumban ebédel. Amennyiben a tanuló az iskolában veszi igénybe
az ebédet, abban az esetben a kollégiumban nem jár az 50%-os kedvezmény.
Amíg az 50%-os térítési díj-kedvezmény megállapításához szükséges dokumentumok
nem állnak rendelkezésünkre, addig a gyermek nem jogosult a kedvezmény igénybe vételére.
A 13 – 15. évfolyamos diákoknak az ebéd megrendelése kötelező azokra a napokra,
amikor a kollégiumban tartózkodik, azzal a megkötéssel, hogy legalább heti 3 alkalommal kell
rendelnie ebédet.
A 9 – 12. évfolyamos diákoknak kötelező a napi háromszori étkezés megrendelése a
következő kivételekkel:
-

a reggeli és a vacsora lemondható kiskorúan esetén szülői, nagykorúak esetén
pedig saját írásbeli nyilatkozat alapján;

-

az ebéd lemondható, ha a diák az iskolában ebédel és erről minden hónapban
bemutatja a befizetést igazoló bizonylatot;

-

a teljes étkezés lemondható orvosi igazolás, szakvélemény alapján (pl.
ételallergia, valamilyen érzékenység, speciális étrend).

Az étkezésrendelés megadására, illetve módosítására csak év elején és félévkor van
lehetőség. Kivételes étkezéslemondásokat igazolt távollét esetében (pl. betegség, iskolai
program) fogadunk el, melyet legalább 2 nappal előre jelezni kell a csoportvezető
nevelőtanárnál vagy a gazdasági irodában!
Az étkezési térítési díjak az intézmény aktuális árszabályzatában kerülnek
megállapításra. A térítési díjkedvezményre jogosultak köre a törvényi szabályozás alapján
kerül megállapításra.
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el kell v6gezni.A
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6s elfogad6st.A hazirendeta diakdnkorm6nyzat
ut6n kezdemdnyezia v6lem6nyez6st
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ismertetni,a meg6rt6s6t
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A hrlzirend kihelyez6srekeriilt a koll6gium hirdet6t6bl6in 6s megtekinthet6az
intlzmdnyvezetoi irod6ban, a koll6gium ktinyvtar6ban, portiljin, a nevel6i szob6kban,
valamintletolthet6az internetr6l.

Szeged,
202l.janu6r31.

wil

Nagy Arnold
mb. int6zmlnyvezetb

MELLEKLETEK
1. sz6mrimell6klet- napirend
2. szhmtmelldklet- legitim6ci6szrlraddkok
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1. számú melléklet
Szegedi Evangélikus Kollégium
napirendje

6:30

ébresztő

6:30 – 7:30

reggeli

7:00 – 8:00

szobaellenőrzés

12:00 – 15:45

ebéd

12:00 – 16:00

szabad kimenő

16:00

létszámellenőrzés

16:00 – 17:30

első tanszoba

17:30 – 18:00

vacsoraosztás

18:00 – 19:00

második tanszoba

19:00 – 21:00

foglalkozások

20:00 – 21:00

esti általános kimenő 9-12. évfolyamosok számára

20:00 – 22:45

esti általános kimenő 13-15. évfolyamosok számára

21:45

létszámellenőrzés

22:00

villanyoltás
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2, sz6mld,
mell6kelt
NYILATKOZAT
A SzegediEvang6likusKoll6gium lgazgat6tan6csrinak
k6pviselet6ben6s felhatalmaz6sa
alapjfn alSir6sommaltanrisitom,hogy a hilzfuendelfogad6sShozeI1irt egyet6rt6sijogunkat
gyakoroltuk . Az Igazgat6tan6c
s az hi.zk endm6dosit6si j avasIat6t elfogadta.
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Szegedi Evang6likus Koll6gium Sziil6i Munkak<izriss6g6nek
k6pviseletdben 6s
felhatalmaz6saalapj6n al6irSsommaltanrisitom, hogy a hfnirend elfogad6s6hozel6irt

v6lem6nyez6sijogunkat gyakoroltuk. A Sztil6i Munkakdz<iss6ga hinirend, m6dosit6si
javaslat6telfogadta.
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NYILATKOZAT
A SzegediEvang6likusKolldgium Ouhon Tan6csakdpviselet6ben
6s felhatalmaztisa
alapjrin
alSir6sommaltanrisftom, hogy a hhzfuendelfogad6sahozeloirt v6lem6nyez6sijogunkat
gyakoroltuk.Az OtthonTan6csahinirendm6dosit6sijavaslat6telfogadta.
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legyz6konyvi kivonat

A MagyarorszAgi
Evang6likusEgyhdznevel6si-oktatisibizottsdga2A27.mdrcius 17-6n
tartott ri16s6na kiivetkez6 hatirozatot hozta:

3 6| 2021. 0I I. 17.) nevel 6si-oktatrisi bizottsdgi hat6rozat
a SzegediEvang6likus Koll6gium kiiznevel6si int6zm6ny alapdokumentumdnak
m6dositdsdr6I
A Magyarorszdgi Evang6likus Egyhdz nevel6si-oktatdsi'bizottsdga az egyhilz
int6zm6nyeir6l sz6l6 2005. 6vi VIII. tdrv6ny 4. S (2) bekezd6sealapi6n, a Szegedi
Evang6likusKoll6giumktlznevelSsiint6zm6nyhdzirendi6nekm6dosit6sittimogatja.

Budapesl2A21.mdrcius24.
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