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KOLLÉGIUMI SZABÁLYZAT és HÁZIREND 

 

 

A Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola Kollégiuma azzal a céllal létesült, hogy a szüleiktől és lakhelyüktől 

távol került gimnáziumi növendékek számára a tanulmányi idő alatt otthont – szállást, ellátást és tanulási lehetőséget – 

biztosítson. Az intézményt – a gimnázium vezetőivel együttműködve – a kollégium vezetője és a nevelőtanárok irányítják, 

akiknek a rájuk bízottak lelki és testi javát szem előtt tartva arra kell törekedniük, hogy növendékeik a közösségi nevelés 

segítségével az anyaiskola lelkiismeretes tanulóivá, gyülekezetük áldozatkész tagjaivá, végső soron, becsületes és dolgos magyar 

állampolgárokká váljanak. A kollégium lakójának felvehető az iskola minden olyan diákja, akinek 

 

 állandó lakhelye messzebb esik a fővárostól annál, semhogy naponta bejárjon, 

 családi vagy lakáskörülményei az elhelyezést indokolttá teszik. 

 

A diákok fölvételéről, a gimnáziumi felvételt követően, az iskola vezetői döntenek. A fölvétel – ha a tanuló körülményeiben 

vagy magatartásában változás nem következik be – a tanulmányok teljes időtartamára érvényes, de a kollégista köteles 

jelentkezését minden évben megismételni. 

 

A kollégiumi elhelyezés költségeinek nagy részét központi támogatásból az iskola fedezi. A kiadásokhoz való lehetséges 

hozzájárulás módjáról és mértékéről az iskola gazdasági hivatala ad részletes tájékoztatást. Az étkezési díj összegét a tanév elején 

az iskola gazdasági hivatala adja meg. Az étkezési díj napi összege fedezi a reggelit, ebédet és a vacsorát. Indokolt lemondás 

esetén a második napot követően a következő hónapban kerül jóváírásra a napidíj.  

 

1. A kollégium éves munkarendje 

 

1.1. Tanévnyitás 

 

A kollégium diákjai a tanév elején kiküldött értesítő levélben foglaltak szerint költözhetnek be szobájukba. Érkezésükkor 

magukkal hozzák: 

 ruhaneműiket és tanszereiket (lehetőség szerint nevükkel vagy monogramjukkal megjelölve), 

 tisztálkodó szereiket, valamint ruha- és cipőtisztító eszközeiket,  

 szennyes tartó zsákot, ágytakarót (lehet polietilén), paplan, párna, lepedő és a hozzájuk tartozó huzat,  

 evőeszközöket (kés, villa, evő- és kávéskanál), valamint egy-egy csészét, poharat és tányért, a kollégium konyhai 

kiegészítő étkezéséhez 

 egy nagyobb méretű, névvel ellátott dobozt, a hűtőszekrényben való tároláshoz 

 elemlámpát az estleges éjszakai használat céljából. 

 1 db lakatot két db kulcsot, melyből az egyik a nevelőtanáriban letétbe kerül, fiúk 1 db lakatot 2 db kulccsal,  

a szilenciumi termekben az egyéni szekrény lakattal történő zárásához, 

 Bibliájukat, énekeskönyvüket, 

 iskolai egészségügyi törzslapjukat, 

 kitöltött ideiglenes lakcímbejelentő lapjukat, tartózkodási hely létesítéséhez (az új diákok esetében) 

 a tartózkodási engedély létesítéséhez szükséges hatósági bizonyítványt, személyi igazolványt, lakcím kártyát,  

 orvosi igazolást arról, hogy gyermekük közösségbe mehet, 

 TB - kártyájukat, tanulói azonosító kártyát, 

Egyéni, személyes felszerelésüket szobájukban, szekrényükben és a szilenciumteremben.  

 

Tanévzárás 

 

A kollégiumot a bentlakó diákoknak az utolsó tanítási napon el kell hagyni.  A nyári tanítási szünet idejére az asztalokat, 

szekrényeket és tanulóasztalokat teljesen ki kell üríteni.  

A fenti rend pontjaitól való eltérést rendkívüli, indokolt esetekben a kollégium és az iskola igazgatójától lehet kérelmezni. 

 

 

1.2. Eltávozás 

 

Bentlakó diák önszántából, szüleinek, a kollégium vezetőjének és nevelőtanárainak tudta nélkül nem hagyhatja el a 

kollégiumot. A hazautazás a tanítási szünetet megelőző nap, vagy a hétzáró utolsó tanítási nap utolsó tanórája után kezdődik. Az 

évközi és hétvégi szünetek idején a diákok szekrényeikben és (asztalaikban) hagyhatják állandó internátusi használati tárgyaikat. 

Az eltávozásról a következő tanítási nap előestéjén legkésőbb 20.00 óráig kell visszaérkezni. Ha bármi akadály ezt a visszautazást 

gátolja vagy késlelteti, arról még aznap a szülőnek telefonon értesítenie kell az ügyeletes kollégiumi nevelőt. 

 

Indokolt esetben (családi esemény, orvosi kezelés, hivatalos ügy stb.) rendkívüli eltávozás is kérelmezhető. Ilyenkor az 

indoklást vagy hivatalos írást is tartalmazó kérelemmel az iskola igazgatójához és a kollégium vezetőjéhez kell fordulni. Az 

elfogadott kérelmet távozáskor a nevelőtanárnak le kell adni. Ha a kollégista diák a hétvégét nem otthon (azaz más családtagnál, 
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diáktárs családjánál) szeretné tölteni, ennek engedélyezéséhez a szülőtől és a vendéglátó családtól a kollégium vezetőjéhez 

címzett nyilatkozat szükséges. 

Hétvégi hazautazás esetén a diák jelzi eltávozási szándékát, az eltávozási íven kijelentkezik, a nevelőtanár távozás előtt 

ellenőrzi körletét és szekrénye rendjét.  

 

 

1.3. Kimaradás 

 

A kollégista diák szülője indokolt esetben kérelmezheti, hogy gyermeke olyan rendszeres foglalkozásokon – felvételi 

előkészítő, zeneiskola, nyelvtanfolyam, sportfoglalkozás – vehessen részt, melyek időben ütköznek a kollégiumi napirenddel. Az 

állandó kimaradás szülői kérelmet írásban a kollégium vezetőjéhez kell benyújtani. Az állandó kimaradás időpontja rákerül az 

internátus kimaradási táblájára, valamint a szilenciumtermi naplóba, amelynek alapján bármikor ellenőrizhető a távollétek 

jogossága. A szilenciumi naplóba be kell írni az állandó kimaradás célját, a kimaradás okául szolgáló rendszeres foglalkozás 

helyét, idejét és a foglalkozás vezetőjének nevét és telefonszámát. Egy tanulónak hetente legfeljebb hatórányi állandó 

kimaradása lehet. Az állandó kimaradás engedélyét a kollégium vezetője indokolt esetben (fegyelmi vétség, rossz tanulmányi 

eredmény) felfüggesztheti vagy meg is vonhatja. 

 

Közeli családtag (szülő, testvér) váratlan látogatása, vagy egyéb családi esemény esetén, a látogató családtag a kollégium 

vezetőjétől vagy az ügyeletes nevelőtanártól kérheti rendkívüli kimaradás engedélyezését. Ilyenkor pontosan meg kell határozni a 

kimaradás időtartamát, illetve a bentlakó diák kollégiumba való visszaérkezésének időpontját (legkésőbb 20.00 óra), valamint a 

növendékért a kint-tartózkodás ideje alatt felelős személy nevét és telefonszámát. Hasonlóképpen a rendkívüli kimaradások 

körébe tartoznak a koncert- vagy színházlátogatások. Az ezek iránti igényt a programot szervező tanár legkésőbb három nappal 

előbb jelezze – a felelős kikérő személy nevének megjelölésével – a kollégium vezetőjének, illetve a nevelőtanároknak. A 

rendkívüli kimaradás tényét be kell jegyezni a kollégiumi ügyeletes naplóba. 

 

1.4. Kimenő 

 

A diákok az iskolai tanórák befejeztével és ebédjük elfogyasztása után – a szülők felelősségére – mindennap kimehetnek a 

városba, amikor ezt vállalt délutáni programjuk engedi. Szabadidejüket tetszés szerint használhatják sportolásra, sétára vagy 

bevásárlások intézésére. A szabadprogramoknak úgy kell véget vetni, hogy a szilencium kezdete előtt legkésőbb 15 perccel (azaz 

16.15-kor) minden diák a kollégiumban legyen. A szabadidejét az iskola falain kívül töltő diáknak mindenkor tudnia kell, hogy ő 

– mint növendék – iskolája becsületének és jó hírének is letéteményese. Ezért elvárható, hogy öltözködésével, magatartásával ne 

okozzon kárt e jó hírnek. 

 

1.5. Látogatók fogadása 

 

A kollégium lakói találkozhatnak családtagjaikkal vagy ismerőseikkel a délutáni szabadidő alatt. A bentlakó diák a 

nevelőtanár engedélyével fogadhat vendégeket a kollégiumban, legkésőbb 16 óra 15 percig. Látogató nem fogadható a kötelező 

napirendi programok idejében és azok sérelmére (pl. szilencium alatt). Kivételes, indokolt esetben, a látogató kérheti a 

felügyeletet ellátó tanártól a bentlakó diáknak a napirend alól való ideiglenes felmentését. Fiúk a leánykollégiumba, leányok a 

fiúkollégiumba nem mehetnek be. 

 

1.6. Általános szabályok 

 

Nem ajánlatos a bentlakóknak értékes ékszert vagy sok pénzt maguknál tartani. Előbbiek viselését mellőzni érdemes. Egyrészt 

tapintatból azokkal szemben, akik szerényebb anyagi helyzetben élnek, másrészt óvatosságból azokkal szemben, akik esetleg 

kérés nélkül szívesen magukhoz vennék. Aki valamilyen okból kénytelen sok pénzt hozni otthonról, a kollégium 

páncélszekrényében helyezze el pénzét, amíg nincs rá szüksége. A kollégium diákjai magukkal hozhatnak otthonról egy-egy 

zenehallgatásra alkalmas készüléket, de azt csak szobájukban és csak fülhallgatóval használhatják. A szilenciumteremben és az 

iskolában ezeket a készülékeket és mobiltelefont az iskolai házirendnek megfelelően lehet használni. Ékszerek, értékes műszaki 

cikkek vagy nem a páncélszekrényben elhelyezett pénz elveszítéséért az intézmény nem vállalhat felelősséget! Az iskola 

valamennyi diákja – így a bentlakók számára is – tanulmányaik teljes ideje alatt tilos a dohányzás, a szeszes italok és a 

kábítószerek fogyasztása! 

 

2. Az kollégium napirendje 

 

2.1. Hétköznap 

 

 06.30 Ébresztő. Az ébresztő és az egész reggeli program (takarítás, reggeli, a kollégium elhagyása) a kollégium 

minden diákjára vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy valakinek van-e első tanórája, vagy nincsen. A diákok 

megmosakodnak, felöltöznek, bevetik az ágyukat, holmijukat elrakják a szekrénybe, kiszellőztetik, rendbe rakják a 

szobájukat, hogy a takarítást mások számára megkönnyítsék (székek az asztalra, cipők, ruhák a helyükre, eldobált 

szemét a szeméttartóba stb.). A bentlakók együtt vonulnak reggelizni. A reggeli ideje alatt a szobák ablaka nyitva 

marad, a szellőztetés a szobába való visszaérkezéskor fejeződik be. 
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 07.00 Reggeli. A közös étkezés a kollégium valamennyi lakója számára kötelező.  A reggeli közös imádsággal 

fejeződik be. Távol maradni, elkésni és hamarabb eltávozni, rendezetlen vagy hanyag, vagy hiányos öltözetben 

megjelenni, az asztalnál hangoskodni és játszani nem illik, ezért kerülendő. 

 

 07.15 Visszatérés a kollégiumba. A diákok visszatérnek szobáikba, kezet mosnak, a tanulószobában még egyszer 

ellenőrzik, és magukhoz veszik előkészített napi holmijukat. 

 

 07.20 Szobaellenőrzés. Az ügyeletes tanár végigjárja a szobákat, ellenőrzi a rendet. Az iskolai hétkezdő istentiszteleti 

és ünnepi istentiszteleti napokon a kollégium 7 óra 25 perckor zár! 

 

 07.35 A kollégium elhagyása és bezárása. Ez idő után a kollégiumot a felügyelő tanár bezárja.  

 

 07.45 Tanítás. Tanítási idő alatt a takarítószemélyzeten és a nevelőtanárokon kívül senki, semmilyen indokkal nem 

mehet be a kollégiumi helyiségekbe. Rendkívüli esetekben (délelőtti orvosi vizsgálat, OKTV felkészülés stb.) a 

tanulók délelőtti tartózkodási helyét és rendjét a kollégiumi nevelőkkel kell megbeszélni. 

 

 12.30 A kollégium nyitása. Azok, akiknek ezt az órarendjük lehetővé teszi, az 5. tanítási óra után mehetnek be a 

kollégiumi helyiségekbe. Holmijukat lerakják, ebédelnek. Ezután kezdődik a kimenő. Ekkor töltik délutáni szabad 

idejüket, sportolhatnak a pályákon, elintézhetik vásárlásaikat a városban vagy pihenhetnek a szobájukban. 

 

 16.15 Visszatérés a kollégiumba. A délutáni programok (szakkörök, énekkar stb.) vagy a kimenő eltöltése után – 

legkésőbb a szilencium előtt 15 perccel – a diákok visszaérkeznek a kollégiumba, előkészítenek mindent, amire a 

szilenciumon a tanuláshoz szükség lehet, és a szilenciumterembe vonulnak.  

 

 16.30 I. szilencium. Mindenki a szilenciumterembe vonul, ahol saját asztala és szekrénye van. Ebben tartja tanszereit. 

A tanulóidő teljes csendje a tanulnivalóban való elmélyülést és az önálló munkára való nevelődést szolgálja. A 

szilencium ideje alatt étkezni, sétálni, beszélgetni vagy más módon hangoskodni, mások munkáját zavarni nem 

helyénvaló, ezért tilos. Nevelőtanári engedély nélkül a szilenciumtermet elhagyni nem lehet! Mobiltelefon, zenegép 

használata szintén nem megengedett. 

 

 17.30 Szünet. Tizenöt perc áll a diákok rendelkezésére ahhoz, hogy étkezzenek, felfrissüljenek és megmozgassák 

tagjaikat. A tanulószobát ez idő alatt feltétlenül alaposan ki kell szellőztetni. 

 

 17.45 II. szilencium. Visszatérés a szilenciumterembe. A munka a fenti szabályok szerint folytatódik. 

 

 18.30 Szünet. Vacsora az étkezőben. 

 

 18.35 Vacsora. Közös étkezés a kollégium valamennyi diákja számára kötelező. Az esti étkezésre ugyanazon 

szabályok vonatkoznak, amelyek a reggelire (pontos érkezés, kulturált öltözék és viselkedés, együttes befejezés, 

imádsággal). Vacsora után a tanulók visszatérnek a kollégiumba. 

 

 19.00 III. szilencium. Visszatérés a szilenciumtermekbe. A munka a szabályok szerint folytatódik. 

 

 20.00 Esti szabadidő. Ez időponttól 21 óra 15 percig szabad a program. Ilyenkor lehet olvasni, a bibliakörök ekkor 

tarthatják összejöveteleiket, lehet televíziót nézni, játszani, felügyelet mellett a tornateremben sportolni, szükség 

esetén pedig – a tanulószobában – az addig tanultakat átismételni és a másnapi feladatot ellenőrizni. 

 

 21.15 Tisztálkodás, előkészület a lefekvéshez. A konyhában legkésőbb 21.45-ig lehet pótolni, ami az étkezésekből 

hiányzott, de ezután már csak a naposok tartózkodhatnak a helyiségben. Az ő feladatuk a konyha kitakarítása 22 

óráig. A fürdőszobák befogadóképességének figyelembevételével célszerű időben elkezdeni a takarodó 

előkészületeit. Lefekvés előtt meg kell mosakodni és fogat kell mosni, a szennyes alsóneműt, zoknikat kimosni vagy 

mosáshoz összegyűjteni, a nappal viselt ruhaneműt rendben a szekrénybe rakni és a szobát kiszellőztetni. 

 

 22.00 A szobai és folyosói világítást leoltják. A korábban fekvők kedvéért a hangos tevékenységet, játékot kerülni 

kell. 

 

 22.30 Takarodó. Valamennyi lámpát eloltjuk. 

 

A hétközi tanítási napoktól eltérő tanítási napokra külön - KOLLÉGIUMI NAPIREND –készül, amely a kollégiumban a 

falitáblán kerül elhelyezésre.  

 

3. A kollégium diák tisztségviselői 

 

3.1. A naposok 
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Mindkét kollégium diákságából kijelölnek naposokat, akik a szolgálatban váltják egymást. A napos reggel tíz perccel 

korábban kel, hogy tíz perccel hamarabb érkezzen az étkezőbe, ahol segít megteríteni az asztalokat. Az étkezés után segít az 

asztalok leszedésében. Hasonló feladatai vannak a vacsoránál is, továbbá ők azok, akik rendet raknak a kollégium konyhájában 

21.45 és 22.00 között. 

 

4. A kollégium helyiségei 

 

4.1. Szobák 

 

A kollégiumi szobák a pihenés színhelyéül szolgálnak. Mint minden helyen, ahol több ember él együtt, itt is célszerű 

meghatározni a helyiség használatának néhány általános szabályát. Kívánatos, ezért kötelező a szobák tisztaságának és rendjének 

fenntartása. Ennek értelmében: 

 

 törekedni kell arra, hogy a szoba tiszta legyen, úgy, hogy a lakók a takarítást minden lehetséges módon megkönnyítik 

(asztalok, ágyak rendbe tétele, használaton kívüli holmi elrakása stb.), 

 az ágyat a reggeli szellőztetés után be kell vetni, s megbontani csak este, lefekvés előtt szabad. Ha valaki napközben 

(pl. délutáni szabad idejében) pihenni kíván, a bevetett ágyon cipő nélkül végigfekhet, felkelés után azonban rögtön 

hozza rendbe ágytakaróját. Nem szolgálhat az ágy használaton kívüli vagy szennyes ruhaneműk tárolására, játékra, 

 az asztalokon mindenkor – használaton kívül és munka közben is – rendet kell tartani. A takarítást megnehezítő 

tárgyakat a szekrényben kell tárolni, 

 ügyelni kell a szoba padlójának, falainak és berendezési tárgyainak tisztaságára, illetve a sérülésektől való 

megóvására. Ezért csak úgy szabad díszíteni a szoba falait vagy bútorait, hogy a díszítésre szolgáló tárgyak és képek 

könnyen és nyomtalanul leszedhetők, cserélhetők legyenek, 

 el kell takarítani minden szennyeződést, illetve – indokolt esetben – meg kell téríteni minden kárt, amely 

felelőtlenségből vagy vigyázatlanságból bekövetkezett. 

 

Nem kívánatos, ezért tilalmas a szobákban: 

 

 olyan tevékenységet folytatni, melynek révén a padló, a falak, és a bútorok beszennyeződhetnek (ruha vagy cipő 

tisztítása, labdázás stb.), 

 tűzveszélyes tevékenységet folytatni (pl. gyertyát égetni) vagy olyan áramforrást üzemeltetni (vasaló, merülőforraló, 

hajvasaló, kenyérsütő stb.), amely tűzveszélyt is okozhat, 

 étkezni és élelmet tárolni (ennek céljára a konyha és a hűtőszekrény szolgál, amely engedélyezett). 

 a szobák elhagyása után, minden elektromos készülék csatlakozóját (mobiltöltő, elektromos hanghordozó, éjjeli 

lámpa) húzza ki az aljzatból. 

 

A szobákat a reggeli szobaellenőrzés (07.20) előtt rendbe kell tenni annyira, hogy a takarítószemélyzet el tudja végezni az 

alaposabb munkát. A rendet és a szoba használatát a felügyelő tanárok ismételten ellenőrzik, a hiányosságokra figyelmeztetik a 

lakókat. 

 

4.2. A szekrények rendben tartása 

 

A kollégiumi diákok szekrényei ruhák és az öltözködéshez, valamint a tisztálkodáshoz szükséges egyéb tárgyak tárolására 

szolgálnak. Élelmiszert a szekrényekben tartani nem szabad. Annak érdekében, hogy a mosásban összekerülő vagy időlegesen 

elkeveredett ruhák hovatartozása ellenőrizhető legyen, minden, a kollégiumba hozott ruhadarabba, ágyneműbe, törülközőbe – 

indokolt esetben más tárgyba is – célszerű bejelölni tulajdonosának nevét vagy monogramját, emellett ajánlott összeállítani a 

ruhaneműk leltárát is. 

 

A ruhák elrendezése: 

 

A nehezebben elérhető legfelső polcra célszerűen azon ruhadarabokat, holmikat kell tenni, melyeket ritkábban, 

alkalomszerűen használunk: nehéz pulóver, váltástörülköző stb. Ezek alatt, a második polcon tarthatók – összehajtva – 

mindennapi használatra szánt pulóverek, kardigánok, pólóingek, szabadidőruha, sportöltözet, azaz minden olyasmi, ami 

hajtogatva tárolható. Vállfán tartandók a kabátok, az ünneplőruha, az ingek, illetve a blúzok, azaz minden olyasmi, ami 

gondosabb tárolást kíván. Az akasztó alatti térben helyezhetők el a naponta váltandó tiszta fehérnemű, zoknik, illetve harisnyák, 

valamint az – éppen használaton kívüli – tisztálkodási és tisztítóeszközök. A mosást kívánó szennyes ruhákat textíliából készített, 

jól szellőző zsákban célszerű tárolni, amely – ahol mód van rá – külön helyiségben vagy a szekrény alsó részében helyezendő el a 

tulajdonos minden, éppen nem használatos cipőjével együtt. 

 

A szekrények rendjét a kollégiumi nevelőtanárok rendszeresen ellenőrzik. 

 

 

4.3. Szilenciumtermek 
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A kollégium lakói a szilenciumtermekben készíthetik el iskolai feladataikat. Tanszereiket, a szilenciumtermek zárható 

szekrényeiben tartják. A szobákat a kijelölt tanulóidőn kívül is szabad használni, s ott mind a szilenciumok idején, mind egyéb 

esetben, meg kell tartani a tanuláshoz szükséges csöndet és rendet. Az asztalokon mindenkor – használaton kívül és munka 

közben is – rendet kell tartani. A tanuláshoz nem szükséges egyéni felszerelés, tanszereket zárható szilenciumszekrényben kell 

tárolni. A szilencium végeztével a termek elhagyása előtt, a székeket minden esetben az asztalon kell elhelyezni. 

 

 Társalgó, TV helység (Díszterem, lelkészi szoba) 

 

A társalgószoba, - a kollégiumi közös helyiségek egyike - célja, hogy helyet biztosítson a kollégiumi lakóknak, lelki épülésre, 

művelődés, játék, szórakozás, vetélkedés, azaz minden olyan program számára, melyben kisebb-nagyobb közösség vesz részt. A 

helyiségek a kollégiumi nevelőtanárok engedélyével és felügyeletével használhatóak.  

 

4.4. Fürdőszoba 

 

A kollégiumi fürdőszobák, zuhanyozók és a hozzájuk tartozó WC-helyiségek a kollégium lakóinak egészségügyi szükségleteit 

elégítik ki, ezért használatukban fokozottan kell ügyelni a tisztaságra és egymás igényeinek figyelembevételére. 

 

 a helyiségek méreteinek korlátai miatt mindenkor elegendő időt kell szánni a tisztálkodásra, 

 gondosan vigyázni kell a berendezési tárgyak (WC- és mosdókagylók, zuhanytálcák, WC-papírtartók, szappantartók 

stb.) épségére és tisztaságára. A rongálódásokat vagy meghibásodásokat jelezzük a felügyeletet ellátó tanároknak. 

 káros, ezért tilos a fürdőhelyiségekben olyan tevékenységet folytatni, amely szennyeződéssel jár (pl. cipőtisztítás, 

ruhakefélés), 

 rendkívül káros, ezért kerülendő a WC, a zuhanytálca vagy a mosdó lefolyójába dugulást okozó anyagot, tárgyat 

juttatni (a leányok használat után a külön e célra elhelyezett edénybe dobják el használt egészségügyi cikkeiket), 

 kötelező a fürdőszobát, zuhanyozót, WC-helyiséget használat után ismét olyan állapotba hozni, hogy azokat más 

undorodás, beszennyeződés és balesetveszély nélkül használhassa: kifolyt vizet, szennyeződést feltörölni, WC-kefét 

használni, mosdót kimosni, indokolt esetben fertőtleníteni, 

 a nedves helyiségekben elektromos készülékeket (pl. hajszárítót, zenegépet) nem szabad használni! Nagyon fontos és 

kötelező is megtartani az ezzel kapcsolatos balesetvédelmi előírásokat. 

 

A fürdőszoba tisztaságát és rendjét a nevelőtanárok állandóan ellenőrzik és figyelmeztetik a hibázókat a helytelen, kárt okozó 

magatartásra. 

 

4.5. Konyha 

 

A teakonyha működésének célja, hogy lehetőséget adjon a kollégium diákjainak napi étrendjüket kiegészítő ételek és italok 

elkészítésére, illetve otthonról hozott vagy saját beszerzésű ennivalójuk megfelelő körülmények között történő elfogyasztására.  

A fentiek értelmében különös gonddal kell vigyázni a konyha és a konyhai eszközök (hűtőszekrény, tűzhely, szekrények, 

asztalok, edények és evőeszközök) tisztaságára és rendjére. Ez egyfelől azt jelenti, hogy minden konyhai munkát – főzést és 

étkezést – lehetőleg tisztán és kulturáltan kell végezni, másfelől pedig azt, hogy semmiféle, szennyeződéssel járó vagy oda nem 

tartozó tevékenységet (ruha vagy cipő tisztítása, tanulás, játék stb.) a konyhában végezni nem szabad. A helyiség korlátozott 

méretei indokolttá teszik, hogy mindenki törekedjen a lehető legkevesebb takarítanivalót hagyni maga után. 

 

A hűtőszekrényben élelmiszer csak névvel ellátott dobozban tárolható. 

 

4.6. Betegszoba 

 

Az iskolai betegszobába az iskolaorvos rendelkezése alapján kerülnek be azok a bentlakó diákok, akiknek állapota nem 

engedi, hogy az iskolai tanórákat látogassák, illetve indokolja azt, hogy elkülönítsék őket társaiktól. 

 

Adminisztratív szempontból – az iskolai osztálynapló számára igazolhatóan – betegnek minősíthető az a tanuló, aki panaszait, 

rosszullétét jelzi a felügyelő tanárnak és az iskolaorvosnak. A felügyelő tanárnak is lehetősége van – lázmérés és a nyilvánvaló 

tünetek felismerése után – a jelentkezőt betegnek nyilvánítani annak meghagyásával, hogy amint mód van rá, a tanuló 

jelentkezzen az iskolaorvosnál. Ha a kollégista diák nap közben lesz rosszul, panaszait az iskolában látják el. Aki orvosi javallat 

vagy tanári engedély nélkül betegnek nyilvánítja magát, iskolai óráit igazolatlanul mulasztja és függelemsértést követ el. Az ilyen 

mulasztást visszamenőleg orvos sem igazolhatja.  

 

Szigorú egészségügyi rendszabályok írják elő, hogy: 

  

 a betegszoba lakói (vagy betegszoba híján a saját szobájukban betegen fekvők) csak orvosi javaslatra vagy orvosi 

vizsgálat céljából hagyhatják el szobájukat, betegségük alatt az iskola területére nem léphetnek, 

 a betegszobába az orvoson, ápolón és a nevelőtanárokon kívül más személy (diáktárs, látogató, családtag) csak az 

orvos engedélyével léphet be, 

 a legnagyobb gondossággal kell vigyázni a betegszoba tisztaságára. 
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5. Egyéb szabályok 

 

5.1. Áhítatok 

 

A kollégista diákok lelki épülését kisebb vagy nagyobb csoportokban tartandó bibliaórák, áhítatok szolgálhatják.  A 

csoportokat, illetve a szóban forgó foglalkozásokat hozzáértő, felkészült személy (lelkész, teológus vagy lelki vezető) vezesse. Az 

áhítatot – az érintett csoport tagjaival, kollégiumvezető jóváhagyásával – a vacsorát követő esti szabadidőben lehet megtartani. Az 

időpontról tudnia kell a beosztott nevelő tanárnak. 

 

5.2. A telefon használata 

 

Az iskola vonalához kapcsolt kollégiumi mellékállomás arra szolgál, hogy a kollégiumot, mint intézményt, elérhetővé tegye 

más intézmények, az iskola vezetői, tanárai és a diákok szülei számára. A diákok létszámára való tekintettel semmiképpen sem 

használható személyes, családi vagy baráti beszélgetések céljára. A kollégiumi telefonkészüléket az ügyeletes nevelőtanár kezeli. 

Mobiltelefon használata a szilencium ideje alatt, valamint pihenő időben (22:30 - 07:00) nem engedélyezett. 

 

6. Vétségek és büntetések 

 

6.1. Károkozás 

 

Károkozásban elmarasztalható, aki a használati szabályok megszegésével, vagy nem rendeltetésszerű használattal az 

kollégiumi helyiségeket (szoba, konyha, fürdőszoba, WC stb.) vagy azok berendezési tárgyait (bútorok, gépek stb.) elcsúfítja, 

megrongálja vagy használhatatlanná teszi. 

 

Indokolt esetben – nyilvánvaló felelőtlenség vagy szándékosság esetén – a károkozó (illetve annak családja) anyagilag is 

kötelezhető a károk megtérítésére. 

 

6.2. Fegyelmi vétségek és büntetések 

 

A kollégium – mint minden közösség – kénytelen elmarasztalni azokat, akik az együttélés rögzített szabályait megszegik, 

illetve a kötelezettségeket nem, vagy pontatlanul teljesítik. Eszerint fegyelmi vétségben elmarasztalható, aki 

 

 szándékosan vagy felelőtlenségből pontatlanul teljesíti a kollégiumi rend szabályait: ismételten késik a felkeléssel, a 

szilenciumról, a közös étkezésekről, 

 magatartásával zavarja, megbotránkoztatja, megsérti társait és tanárait, 

 engedély nélkül vagy tiltás ellenére elhagyja a kollégiumot.  

 

A fegyelmi vétségek minősítése, elbírálása és elmarasztalása a kollégiumi nevelőtanárok, a kollégium vezetője és – indokolt 

esetben – az iskolaigazgató feladata. 

 

A kollégiumból – ideiglenesen vagy véglegesen – kizárható az a növendék, aki 

 

 szándékosan vagy felelőtlenül súlyosan vagy ismételten megsérti a kollégium rendjét, általános szabályait, 

 magatartásával súlyos kárt okoz társai vagy az egész közösség testi és lelki egészségének, 

 szembehelyezkedik az iskola és a kollégium erkölcsi alapelveivel. 

Dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás a kollégiumból történő kizárást vonja maga után. 

 

6.3. Jutalmak 

 

Azok a tanulók, akiknek tanulmányi átlaga 4,60-ot eléri, a hét minden napján az első szilenciumi órát 17.30 óráig szabadon 

oszthatják be idejüket, az „állandó kimaradás” űrlapon feltüntetettek szerint, a szülői kérelem alapján. A kollégium nyitvatartási 

rendje változatlan marad.  

 

 
 

******* 


