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A kollégium célja
A Káldor Miklós Kollégium legfontosabb feladata, hogy segítse a diákokat reális céljaik
megfogalmazásában és azok elérésében. Kiemelt feladatának tekinti, hogy irányt mutasson az
emberi együttélés és együttműködés erkölcsi alapelveit és gyakorlatát illetően.
Azok számára nyújt elhelyezést, akik céljaival, és azok elérését szolgáló szabályaival
azonosulni tudnak és akarnak.
Felvétel
A kollégiumi tagság feltétele a kollégium szabályainak betartása.
A kollégiumi tagság egy évre szól, meghosszabbítását évente írásban kell kérni. A kérvényeket
a csoportvezető tanár, a Diákönkormányzat és az igazgatóhelyettes véleménye alapján az
igazgató bírálja el.
Az elbírálás szempontjai:
–
–
–
–

tanulmányi eredmény,
igazolatlan hiányzások száma,
a kollégiumi életben betöltött szerep,
a kollégium szabályzatában megfogalmazott alapkövetelményeknek való megfelelés.

Napirend
Reggel 6:30-kor a portás minden hálóban ébreszti a diákokat.
Ébresztő előző este 21:30-ig az ügyeletes tanártól (portástól) kérhető, legkorábban reggel 5
órára (ezután 30 perces időközönként).
Az étkezések időpontjai az éttermek bejáratánál vannak kifüggesztve. Szükség esetén (pl.
rendezvény) az időpontok változhatnak.
Az étkezőből tányérokat, poharakat, evőeszközt kivinni tilos. Ételt elvinni csak saját, zárható,
névvel ellátott dobozban lehet.
A klubban tartózkodni este 21:00-ig lehet. Tovább bent maradni csak az ügyeletes tanár
engedélyével, a vele megbeszélt időpontig lehet. Ez esetben a kinevezett klubügyeletes vállalja
a felelősséget a klub rendjéért, neve bekerül a portásnaplóba.
Lámpaoltás (takarodó) 21:30-kor. Ettől kezdve a diákok csak az ágyban (csukott hálóban), a
klubban és a késői tanulóban lehetnek.
A késői tanulás az erre kijelölt tanulókban történik, melyet legkésőbb 21:30-ig meg kell
kezdeni. Ez 9. évfolyam alatt 22 óráig, 9.–11. évfolyamosoknak 23 óráig, az idősebbeknek 24
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óráig tarthat. Ettől eltérni csak nevelőtanári engedéllyel lehet. A tanulási szándékot a portásnál
kell bejelenteni, aki a neveket bejegyzi a portásnaplóba.
A helyiségek zárásának rendje a következő: A portás 20 órakor zárja a kaput. 21 órakor a
konditermet és a számítógéptermet, 21:30-kor az udvari kijáratot és a zuhanyzókat zárjuk.
Hálótermi rend
Reggel az ágyneműt az ágyneműtartóba kell tenni, és a hálótermet tiszta, rendezett állapotban
kell hagyni. A háló lakói maguk takarítják szobájukat, ezt az ügyeletes tanár naponta ellenőrzi
és értékeli (1-8 pont).
A háló lakóinak szükség szerint nagytakarítást kell végezniük (külön szempontok szerint).
A hónap végén kialakuló sorrendben az első helyezett háló jutalma személyenként 500 Ft értékű
vásárlási utalvány.
Az értékelésenkénti első helyezett háló tagjai 1 bónuszt kapnak, az utolsó helyezett tagjai pedig
egy külön nagytakarítással teszik rendbe hálójukat.
A szoba rendjét 10 órakor ellenőrzi az ügyeletes tanár.
A hálóban élelmiszert tartani és étkezni tilos!
A hálóban csak a faliújságon rögzített és a közszemérem általános normáit nem sértő dekoráció
helyezhető el. A háló átrendezése és díszítése a nevelőtanár és az igazgatóhelyettes
egyetértésével lehetséges.
A kollégium területén nyílt láng (gyertya, füstölő, mécses, vízipipa stb.) használata tilos.
Lámpaoltás után a hálóban semmiféle zajjal járó tevékenység, laptop és mobiltelefon
használat nem folytatható! Ellenkező esetben az ügyeletes tanár a készüléket elveheti,
amit vagy másnap reggel, vagy a szülővel történő egyeztetés után kaphat vissza a diák.
A kollégium lakóinak ügyelniük kell arra, hogy egymás pihenését ne zavarják.
A kollégiumban csak olyan elektromos eszköz használható, melynek üzemeltetését az épület
gondnoka jóváhagyta.
Betegellátás
A beteg diák köteles jelentkezni a csoportvezető tanárnál, annak távolléte esetén az ügyeletes
tanárnál. Ezután haladéktalanul fel kell keresnie az orvost, a tőle kapott igazolást pedig be kell
mutatnia. Ezután, ha nem áll fenn különleges ok, haza kell mennie. A hazautazásról
mindenképpen értesítenie kell a csoportvezető vagy az ügyeletes tanárt. Ennek elmaradása
tanári megrovást von maga után.
A hétvégi hazautazásról betegség (vagy egyéb ok miatt) vissza nem érkező diák köteles
vasárnap 22 óráig telefonon értesíteni az ügyeletes nevelőtanárt (Homor Gizella részleg
(Bakfark): +36-1-60-67-380; Felvinci: +36-1-60-67-445). Ennek elmulasztása fegyelmi
vétségnek számít. A beteg gyerek iskoláját az ügyeletes tanár értesíti.
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Kimenő
A kollégiumba beérkezve, ill. a kollégiumból eltávozva a falon lévő regisztrációs táblán a
tartózkodást jelezni kell (Homor Gizella részleg (Bakfark)).
A kollégiumba a tankörre kötelezetteknek a tankör kezdetéig kell beérkezniük. Ettől eltérni csak
a csoportvezető tanár engedélyével, írásbeli igazolások alapján lehet.
Kimenő-hosszabbítás nélkül 20 óráig lehet kint tartózkodni.
Kimenő-hosszabbítás 9. évfolyamosoknak 21 óráig, 10.-eseknek és 11.-eseknek 22 óráig,
végzősöknek és érettségizetteknek 23 óráig engedélyezhető. Ez hétvégére is vonatkozik.
Ettől eltérni csak a csoportnevelő tanár engedélyével lehet.
A kimenőt 21 óráig meg kell kezdeni.
Kimenő-hosszabbítás adásának szempontjai a következők: az értékelési időszak teljesítménye
(tanulmány, sport, kultúra, partnerség, közösségi tevékenység), fegyelmi problémák (késések,
tanköri késés, magatartási problémák…).
A tanár által adott kimenő-hosszabbítás, illetve kimenőmegvonás a kollégiumi igazolványban
regisztrálandó. Az igazolványt a kimenő megkezdésekor a portán le kell adni.
A kimenőről való késés fegyelmi vétségnek számít. Az egy óránál kisebb késésekért egy hét,
az egy óránál nagyobb késésekért két hét kimenő-hosszabbítási tilalom jár. A súlyosabbnak
minősített késések már fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után.
Kimenő-hosszabbítás csak azoknak adható, akiknek kollégiumi igazolványa van.
Hazautazás
A hétvégi hazautazási kérelmet megtagadni nem lehet.
Az év során azonban egy háromnapos csoportkiránduláson való részvétel kötelező.
Hét közben hazautazni, ill. kollégiumon kívül tölteni az éjszakát – rendkívüli esetben –
kizárólag nevelőtanári engedéllyel a szülő kérésére a megadott, ellenőrizhető helyen szabad.
A hazautazást (bennmaradást) a tanárral kedd 21 óráig (a portásnál található hazautazási
űrlapokon) regisztráltatni kell.
A diákoknak vasárnap 20 óráig vissza kell érkezniük a kollégiumba. Ettől eltérni csak a szülő
engedélyével és a nevelőtanár beleegyezésével, legfeljebb 22 óráig lehetséges. Ezt a tanév
elején a kollégiumi igazolványban jelezni kell. Ha valaki az általa megadott időben az
eltávozásról nem érkezik meg, az fegyelmi problémát jelent, szankcionálásáról a nevelőtanár
dönt.
A hétvégi benntartózkodás rendje
A kollégiumban a hétvégi bennmaradási szándékot legkésőbb kedden este 21 óráig kell jelezni,
s a kérés, az igazgató (helyettes) mérlegelése alapján megtagadható.
A kollégiumot péntek 16 óráig el kell hagyni.
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A bennmaradók csak igazgatói engedéllyel maradhatnak a megszokott épületben, anélkül az
összevonás épületében töltik a hétvégét.
Látogatók fogadása
A diákok 20:00 óráig fogadhatnak vendéget a porta előterében. A vendéglátó érkezéskor
bejelenti vendége érkezését és felelősséggel tartozik vendége viselkedéséért.
A Felvinci klubjában a többi részleg diákjai 21 óráig tartózkodhatnak.
Kollégiumi rendezvényekre csak a csoportvezető tanárnak előzetesen bejelentett vendégek
hívhatók.
A vendégek (szülők is) a porta előterén kívül egyéb helyiségekbe csak külön engedéllyel
mehetnek.
Számítógép használat
A kollégiumban 21:30 után az internet használata tilos!
Tankörön az internet használata csak a tanköri tanár engedélyével lehetséges.
Kivételt egyénenként külön tanári engedéllyel lehet tenni.
A számítógépterem és a Wi-fi használatának rendjét külön szabályzat tartalmazza.
Játszani, chatelni tanköri időben semmilyen gépen sem lehet.
Dohányzás, alkoholfogyasztás, drog
A kollégium területén, ill. annak 5 m-es körzetében dohányozni tilos! Ez az elektromos
cigarettára is vonatkozik.
A kollégiumba szeszes italt behozni, a kollégium épülete-iben szeszes italt fogyasztani tilos!
Az alkoholfogyasztást az épületen kívüli kollégiumi rendezvényeken (pl. kirándulás) sem
tartjuk elfogadhatónak.
Intézményünk minden rendelkezésére álló eszköz segítségével biztosítja, hogy a kollégium
drogmentes terület legyen.
Károkozás
Elvárjuk, hogy mindenki óvja a kollégium épületének állagát, berendezéseit, felszerelési
tárgyait. Az ezekben okozott kárt a károkozónak kell megtérítenie. Amennyiben a károkozó
kiléte kétséges, hálóban történő károkozás esetén a háló tagjai, hálón kívüli károkozás esetén a
kollégium diákjai felelnek a kárért, egyetemlegesen.
A kollégium a diákok által behozott értéktárgyakért anyagi felelősséget nem vállal.
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