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KOLLÉGIUMI RENDTARTÁS 

Az általános és középiskolai tanulók számára 

 

 

A rendtartás a 2018/2019. tanévben érvényes. 

 

A Rendtartás ismertetése 

A Rendtartást minden tanév első napján ismertetni kell a tanulókkal. Kivonatát ill. mellékleteit jól látható és 

hozzáférhető helyeken és módon egész tanévre szólóan el kell helyezni. 

 

Mit szabályoz a Rendtartás? 

A kollégiumi közösség életét: napirendjét, heti rendjét, éves rendjét, a hagyományokat, a kötelességeket és a 

jogokat. 

 

Mi a célja? 

Kötelességeket és jogokat fogalmazzon meg iránymutatásként a kollégiumi tagsággal rendelkező tanulók 

számára a tanév ideje alatt. 

 

Mit vesz figyelembe? 

Figyelembe veszi a tanulók biztonságos tartózkodásának, teljes ellátásának, tanulmányaik eredményes 

folytatásának és személyiségük fejlesztésének, valamint lelkiségük gondozásának alapfeltételeit és 

lehetőségeit. 

Mit helyez előtérbe? 

A tevékenységek tekintetében előtérbe helyezi a rendszerességet, a következetességet és a lelkiismeretességet. 

A kollégium működését a tanulók jó szándékú, tartalmas és céltudatos katolikus nevelésével együtt 

szabályozza. 

 

Kire érvényesek előírásai? 

Előírásai a közösség minden tagjára nézve kötelezettséget jelentenek, megtartásukért minden tanuló személyes 

felelősséggel tartozik. A kollégium bármely tagjának egyéni joggyakorlása nem sértheti más tagok jogait és nem 

zavarhatja meg a kollégiumi foglalkozások, közösségi terek rendjét, a tanulótársak életét. 

 

A kollégiumi nevelőtestület tagjai a kollégium valamennyi tanulójának neveléséért felelősek, nemcsak 

azokért, akik csoportjukba tartoznak. A nevelőknek minden tanulóval kapcsolatban joguk van számon kérni a 

rendtartásban foglaltakat. Joguk és kötelességük egyben, hogy minden indokolt esetben felhívják a tanulók és 

hozzátartozóik figyelmét a rendtartásra. 

A rendtartás általános előírásai a kollégiumba felvételt nyert egyetemi és főiskolai hallgatókra és a kollégiumban 

tartózkodó nem kollégista tanulókra is vonatkoznak. 

 

 

 

I. fejezet: A tanulók viselkedéséről 

 

1.)Tanulóink egymás közti viselkedését baráti és embertársi jóindulat jellemezze. Alakítsanak ki jó 

kapcsolatokat egymással és a felnőttekkel a közösség, a jó ízlés és a kulturáltság, a tisztesség határain belül. 

Cselekedeteik legyenek méltóak a katolikus közösség hagyományaihoz és értékeihez. Tevékenyen vegyenek 

részt hitük gyakorlásában és megvallásában önmaguk és embertársaik javára. Egymáshoz megbecsüléssel 

szóljanak, kerüljék a méltatlan beszédet. Fiatalabb társaiknak felelősségérzettel adjanak példát a jóról.  

 

2.)Tartsák tiszteletben a lány és fiú lakószintek rendjét. Lányok és fiúk egymás lakószobáiban nem 

tartózkodhatnak, a lakószinteken is csak nevelői engedéllyel. Továbbá tartsák meg az együttes lakhatás alapvető 

szabályait: tanulás rendje, szabadidő, pihenés, tiszta lakókörnyezet, egészséges életmód, szobarend, kultúrált 

viselkedés és beszéd, kultúrált és tisztességes megjelenés, egyéni és közös vallásgyakorlat. 

 

3.)A felnőttekkel, vendégekkel szemben udvariasak és előzékenyek legyenek. Magatartásuk közösségformáló, és 

igényes legyen. Keresztény életmódjukat kiállásuk, megjelenésük és törekvésük is tükrözze.  
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4.)Igyekezetük szerint segítsék egymást a tanulásban és a napirend teljesítésében. Kiemelkedően fontos 

kötelességüknek tartsák a tanulmányi előmenetelt. Igyekezzenek aktívan és szorgalmasan kivenni részüket a 

közösségi munkából. A rájuk bízott feladatokat legjobb tudásuk és képességeik szerint teljesítsék. 

 

5.)Tartsák tiszteletben nevelőik, a felnőttek és tanulótársaik véleményét, észrevételeit, végzett munkáját, jobbító 

szándékait és törekvéseit. 

 

6.)A tanulók egyéni párkapcsolataikat ne nyilvánítsák ki a kollégiumban és környezetében, amely munkahely és 

tiszteletre méltó közösség. Igyekezzenek megelőzni és elkerülni viselkedésükben, beszédükben, öltözködésükben 

a jó ízlés megsértését, ügyeljenek arra, hogy magaviseletükben példamutatóak maradjanak. Viselkedésüket 

társaikkal és a felnőttekkel  kapcsolatban az önfegyelem és a kulturáltság, a másik személyének a tisztelete 

jellemezze. 

 

7.)Köszöntés a napszaknak megfelelően az egyházi személyeknek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A kollégiumon 

belül és kívül is a tanulók a felnőtteket tisztelettel köszöntsék: Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Jó estét 

kívánok! 

 

8.)A tanulók, a nevelők és minden itt dolgozó személy anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a rájuk bízott és 

általuk használt kollégiumi berendezésekért, anyagokért, eszközökért. Az okozott kárt meg kell téríteni a 

mindenkori törvényi szabályozás szerint. A tanuló által szándékosan, fegyelmezetlenségből okozott kár fegyelmi 

vétség hatálya alá is esik, ezért fegyelmi következményekkel is jár. 

 

9.)A kollégium területén, annak környékén a tanulók számára tilos a dohányzás. A felnőtt vendégek számára 

iskolai szünetekben előírt dohányzóhelyet jelöltünk ki. Az ANTSZ előírásainak megfelelően intézményünk 

dohányzásmentes övezet. A dohányzás károsítja az egészséget és tűzveszélyes tevékenység! 

Mindennemű drog használata és fogyasztása, tárolása és árusítása (pld. az alkohol, sportteljesítményt fokozó 

szerek, dohánytermékek, nem orvosi rendelvényre felírt gyógyszerek, gyógyhatású készítmények engedély 

nélküli tartása  is) szigorúan tilos a kollégiumon belül és annak környezetében, diákjaink körében. A szabály 

megszegése a legszigorúbb fegyelmi következményekkel jár. 

 

10.)Az ünnepségek, a szentmisék, a közösségi programok, a tanulószobák, a vacsora ill. az iskolán/kollégiumon 

kívüli programok előtt a tanulók a nevelők vezetésével gyülekeznek az előre meghatározott helyen. 

 

11.)A kollégiumot elhagyni ill. attól a kilépő időn túl távol maradni minden esetben csak engedéllyel lehet. 

 

 

 

II.fejezet: A tanulók megjelenéséről 

 

1.)A tanulók ruházata legyen mindig tiszta, rendes, szerény és egyszerű. A kollégium a foglalkozások alatt 

nevelőmunka színtere, tehát munkahely is. A szabadidőben is elvárható a rendezett, tisztességes (nem kihívó 

vagy hivalkodó) öltözet. 

 

2.)A tanuló életkorának megfelelően mellőzze az ékszereket az illetlen hajviseletet (fiúknál hosszú ápolatlan haj, 

hajcopf viselése, lányoknál a feltűnő haj) és a túlzottan kozmetikázott arc, feltűnő körömfestés és hajfestés nem 

illik az iskolai és kollégiumi megjelenéshez. 

 

3.)Öltözete a katolikus érzülethez méltó, nem kihívó, tiszta és rendezett legyen. Ezzel össze nem egyeztethető, 

esetleg kifejezetten ellentétes jelképek viselete (lásd iskolai házirend) nem megengedett. Ez az előírás 

vonatkozik a szobák és a lakókörnyezet díszítésére is (képek, plakátok, feliratok). A tanuló megjelenése 

ünnepségek, szentmisék esetén is feleljen meg az alkalmi öltözetnek ill. az előírt egyenruhának, amely méltó és 

tiszteletet adó. Abban az esetben, ha rendszeresen hiányosságokat tapasztalunk ezen a területen a szülőket 

tájékoztatni szükséges. Az ünnepi öltözetet (sötét alj vagy nadrág, fehér ing vagy blúz, aporos nyakkendő) 

állandóan maguknál tartják a tanulók. A tornatermi foglalkozásokon kötelező a torna ill. sportcipő használata.  

A tisztaság megőrzése érdekében a lakókörnyezetben és a közösségi helyiségekben a váltócipő használata 

kötelező. A személyes ruhatárat a tanulók számára kijelölt szekrényekben, áttekinthető, rendezett, tiszta 

állapotban kell tárolni. A szekrényrendet felül lehet vizsgálni és számon lehet kérni az ügyeletes vagy 

csoportvezető nevelőknek. A szennyes ill. tiszta ruhát jól el kell különíteni, ill. az előbbit rendszeresen haza kell 

vinni. A fiúknak a fülbevaló viselése tilos. A lányok számára a testékszerek viselése kihívó, ezért nem 
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engedélyezzük. A kollégiumi foglalkozásokon, programokon, az egymással történő beszélgetések során a 

rágózást a tiszteletadás jeleként mellőzzük. 

 

4.)A nevelők feladata, hogy figyelemmel kísérjék a tanulók esztétikus, túlzásoktól mentes megjelenését. Indokolt 

esetben figyelmeztessék a tanulót és tájékoztassák szüleit. 

 

III.fejezet: A tanulók felszereléséről 

 

A kollégiumban használható tárgyak köre: A kollégiumban azok a személyes dolgok tarthatók és 

használhatók, amelyeket a tanév eleji útmutatóban a tanulók olvashattak. Felesleges és veszélyes tárgyak, 

eszközök, anyagok nem tárolhatók, nem árusíthatók,. ajándékozhatók és nem használhatók (ilyenek: az ékszerek, 

nem evőeszköznek minősülő vágóeszközök, gyufa, cigaretta, alkohol, drogok és drogszármazékok, vízipipa, az 

intézmény szellemiségéhez nem kapcsolható újságok, kiadványok, könyvek, cd-k, dvd-k, kazetták, számítógép, 

dvd-lejátszó, tv indokolatlanul és engedély nélkül tartott gyógyszerek.) A tanulók hordozható számítógépet 

személyes állandó vagy rendszeres használatra nem tarthatnak maguknál, mert használata megzavarja a 

napirendet és nincs rá szükség állandóan a tanulmányok folytatásához és a kapcsolattartáshoz sem.. A kollégium 

biztosítja megfelelő számú számítógép használatát. Alkalmanként iskolai feladatok megoldására  a 12. évfolyam 

érettségire készülő tanulói, a szakközépiskolai, szakgimnáziumi tanulók szakmai gyakorlati oktatásuk segítésére, 

közvetlenül nyelvvizsgára készülők előzetes bejelentéssel, regisztrációval és szülői hozzájárulással a kollégium 

által meghatározott időkeretek között használhatják saját számítógépüket. Ezeket a gépeket –szükség esetén - az 

esti informatikai órákat követően gondosan el kell zárni meghatározott helyen és alkalmi leltárt kell róluk 

készíteni a tanulók és a csoportvezető aláírásával. A gépek használati ideje a tanulmányokhoz kapcsolódóan 16-

22 óra lehet a tanítási napokon. Hétvégén az ügyeletes nevelővel kell egyeztetni. 

 

Mobiltelefon használata: Mobiltelefont a tanulók saját felelősségükre hozhatnak, melyet regisztráltatni kell az 

első tanítási napokban. Használata csakis a szabadidőben, kulturált módon, mások zavarása nélkül lehetséges. Az 

éjszakai silentium alatt kikapcsolt állapotban kell tartani. Foglalkozásokra és ünnepségekre nem vihető be. Aki 

telefonját a pihenőidőben vagy a tanuló/foglalkoztatási időkben a rend megzavarására használja fegyelmezetlen, 

nevelője kérésére a telefont ki kell kapcsolnia és/vagy leadnia megőrzésre. 

A mobiltelefonnal készített fényképek, filmfelvételek – a rajtuk látható személyek hozzájárulása, engedélye 

nélkül - közzététele, felhasználása és a velük való visszaélés súlyos fegyelmi vétség, amiért kollégium vezetői 

figyelmeztetés vagy megrovás adható. Olyan esetekben különösen, amikor az intézmény jó hírnevét is 

hátrányosan befolyásolja, vagy mások személyiségi jogait súlyosan megsérti a nevelőtestület – fegyelmi eljárás 

keretében – eltanácsolást is kezdeményezhet. 

 

Nagy értékű tárgyak, készpénz használata: A kollégiumba hozott nagyobb összegű pénz megőrzés céljából a 

kollégiumi titkárságon leadható. Indokolatlanul nagy összegű pénzt, ékszert, nagy értékű használati tárgyat ne 

tartsanak maguknál a tanulók, mert ezekért felelősséget nem tudunk vállalni. 

 

Közlekedés: Nem vállalható felelősség a kollégiumba történő személyautóval, motorral való közlekedésért és 

annak használata hét közben nem támogatható, ezért a tanulók önállóan csak tömegközlekedéssel 

közlekedhetnek.

 

Taneszközök: A tanulók mindig tartsák maguknál hiánytalanul a tanuláshoz szükséges tankönyveket, 

segédkönyveket, taneszközöket, rendben tárolják azokat és gondoskodjanak jó állapotukról, 

használhatóságukról. Hétvégi eredményes és lelkiismeretes tanulmányi felkészülésük érdekében vigyék 

magukkal haza a szükséges taneszközöket. 

 

______________________________________________________________________________________

 

IV.fejezet: A kollégium működéséről és rendjéről 

 

Mellékelve a napirend. 

Megjegyzés: Az általános napirendben történő módosítás jogát a kollégium tantestülete a 2018/2019. tanév 

előkészítése és folyamata során pedagógiai-szervezeti indokoltság vagy törvényi változás esetén fenntartja. A 

napirend változásáról a tanulókat azt megelőzően tájékoztatjuk. 
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A kollégium napi működése /Reggeli időszak/ 

 

Porta szolgálati váltása 6 óra 

Kapunyitás 6 óra 
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Ébresztő      6.30 óra 

Reggeli      6.45 – 7.45 óra 

Diákmise (beosztás szerint az Aporosoknak) 7.15 – 7.45 óra  (külsősöknek ajánlott) 

Reggeli stúdium (egyénileg fakultatív)  6.45 – 7.15 óra  (gimnazistáknak ajánlott) 

Kollégium elhagyása (általánosan)   Legkésőbb 7.30 óráig  

Megjegyzés:  11-12. évf. legkésőbb az első órarendi óra előtti szünet kezdetén és a  reggeli miatt. 

Szobaszemle      7.30 órától 

Tanítási rend korosztályonként, iskolánként órarend szerint 

Ebéd (Aporosoknak)    14.45 óráig 

Délutáni (általános) szabadidő: sport, informatika, közösségi-lelki programok 16.00 óráig 

Általános kilépő a 12.évfolyamnak (külsősöknek is) 17.00 óráig, 9-11.évfolyamnak 16 óráig adható 

5-8. évfolyam számára kimenő csak csoportosan és  nevelői vagy szülői felügyelettel szervezhető! 

Silentium (szervezett tanulási idő)   16.00 – 19.20  

Kötelező tanulószoba     16.00-18.30 hétfő, szerda 

       16.00-19.20 kedd 

Csoportfoglalkozás     18.35-19.20 óra hétfő  

Pasztorális foglalkozás     (külön beosztás szerint)   

Vacsora (csoportonként)    19.20-20.00 óra 

Felzárkóztatás  (kötelező és fakultatív részvétellel 18.35-19.20 csütörtök 

Szakkörök      18.35-19.20 szerda 

Esti szabadidő        20.00 – 21.30 óra (5-8.évf.), 20.00-22.00 (9-12.évf.) 

Egyéni  és közös szabadidős programok: 

Közösségi-lelkiségi programok    21.30 óráig 

Esti stúdium (nevelői javaslatra is)   20.00 –22.00 között, 12.évf. 23 óráig 

Sportfoglalkozások      20.00 – 21.00 óra 

Informatika      20.00 -  21.00 óra (7-12. évf.) 

Általános takarodó     21.30 óra (5-8. évfolyam) 

Általános takarodó     22.00 óra (9-12.évfolyam) 

Silentium (pihenőidő)    21.30/22.00 – 06.30 óra 

 

 

Reggeli feladatok: beágyazás, tisztálkodás, szellőztetés, felkészülés az iskolába – felszerelés ellenőrzése, 

rendrakás (ágyak, polcok, fiókok, asztal, szekrények, fürdőszoba).  

A szobaszemlét az ügyeletes nevelők végzik. 

A reggeli stúdium lehetőség, ajánlott a tanulmányok áttekintésére. 

A reggeli helyszíne az iskola étterme. Az étkezést az egyik reggeli ügyeletes nevelő felügyeli. 

 

A kollégium reggeli elhagyásának szabálya: A kollégiumot minden tanulónak – kivételt azok a tanulók 

képeznek, akiknek nincs első tanítási órájuk vagy bejelentett betegek – el kell hagynia 7.30 óráig. Azok a 

tanulók, akik tanítási félévenként három vagy több alkalommal 7.30 órát követően hagyják el a kollégiumot 

figyelmeztetésben részesülnek. A késéseket az ügyeleti naplóba is regisztráljuk. 

A betegek lehetőség szerint 8 óráig keressék fel az iskolaorvosi rendelőt, ill. jelezzék problémájukat az ügyeletes 

nevelőknek, pedagógiai asszisztensnek. A további teendőket az iskolaorvos és a védőnő javaslata alapján az 

ügyeletes nevelővel kell egyeztetni. A betegek nevét, problémáit ill. vizsgálati eredményeiket, igazolásaikat 

minden esetben 1 példányban a beteg/baleseti naplóban rögzíteni kell. 

 

Reggeli diákmisék: A reggeli szentmisére menni a megbeszélt osztálymisék napján lelkiismeretbeli kötelesség,, 

az egyéb napokon a kollégium beosztása alapján.  A szentmisén történő részvétel követendő példa a hitélet 

gyakorlása szempontjából. A reggelit követően is van lehetőség a szentmisébe történő bekapcsolódásra. 

 

Iskolába érkezés: A kollégium tanulói úgy hagyják el reggel a kollégiumot, hogy iskolai felszerelésük 

hiánytalan legyen és ruházatuk az időjárásnak és a tanulmányi munkának megfelelő. Minden nap vigyék 

magukkal az étkezési kártyájukat! 

Az étteremben legkésőbb 7.45 órakor a reggelit be kell fejezni. Azoknak a tanulóknak, akik nem mennek 

szentmisére, az iskolába történő érkezésük az iskolai házirendben szabályozott módon történik. Indokolatlanul az 

iskola területén tartózkodni a szentmise vagy a reggeli idejében (vagy azok helyett) elmarasztalással jár. A 
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reggeli idején az iskolai felszerelést (táska, tankönyvek, tornafelszerelés, ruházat) a folyosón őrizetlenül hagyni, 

lerakni felelőtlenség és helytelen. Az elhagyott felszerelések a kollégium portáján átvehetők. 

 

Az iskolából távozás: A külsős tanulók az iskolát minden nap reggel 7.15 óráig az iskolai főbejáraton keresztül, 

7.15 óra után – a szentmise alatt – az oldalsó udvari rácsos kapun át hagyhatják el. Az Aporos kollégista tanulók 

az iskola épületét is csak igazgatói, osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel ill. kíséretében hagyhatják el. 

 

11-12. évfolyam a kollégiumban: A reggelit és a szentmisét követően a 11-12.évfolyamosok visszatérhetnek a 

kollégiumba tanulás, felkészülés, gyakorlás céljából, ha azt órarendi beosztásuk megengedi. Az órarend szerinti 

tanítási időben az iskola ill. a kollégium területét nem lehet elhagyni, csakis írásbeli nevelői vagy tanári 

engedéllyel. A 11-12. évfolyamosok számára délelőtt az informatika terem használata a tanulmányi munkához 

vagy a közösségi munkához, feladathoz köthető információszerzéshez, felkészüléshez, kutatáshoz 

engedélyezhető. A kollégiumot minden esetben a következő órarendi óra előtti szünet elején el kell hagyni. 

 

Délelőtti rend: Tanítási időben a kollégiumba csak indokolt esetben lehet visszajönni. A szobákba belépni az 

ügyeletes nevelő (pedagógiai asszisztens) tudomásával és engedélyével lehet. Így az orvosi vizsgálat esetén, ha 

az iskolaorvos írásban elrendeli rosszullét, baleset esetén, ha a védőnő, osztályfőnök, szaktanár javasolja, 

ünnepségek előtt és után, osztályfőnöki és szaktanári kérésre, vizsgák előtt és után, tanítási órák után. 

 

Az ügyeletes nevelő (pedagógiai asszisztens) joga és kötelessége ellenőrizni azokat a tanulókat, akik a fenti okok 

miatt a kollégiumban tartózkodnak. 

 

Betegellátás: Ha az iskolaorvos nem rendel akkor is, a védőnő tudomásával és kérésére az ügyeletes nevelő 

elkíséri azokat az 5-8.évfolyamos tanulókat – minden esetben -, 9-12.évfolyamos tanulókat –rosszul lét, baleset 

vagy egyéb indokolt esetben -, a körzeti rendelőbe vagy a kórház baleseti ambulanciájára ill. a szülővel 

egyeztetve szükség és szolgálati beosztásától függően  a szakrendelésre. 

 

Hazautazás, eltávozás tanítási idő alatt: Hazautazni orvosi, védőnői javaslatra, az ügyeletes nevelő 

tudomásával, osztályfőnök tudomásával – a szülő értesítésével vagy előzetes írásbeli kérésével egyetemben -, az 

osztályfőnök tájékoztatásával lehet betegség, családi ok, iskolán kívüli hivatalos program (kikérő) esetén 

lehetséges. A tanulónak ki kell jelentkezni, szobájának átadásával együtt. 

 

Kiléptetés az intézményből: Iskolai kilépési engedéllyel az iskolai főportán és a kollégiumi portán keresztül 

hagyhatja el az épületet. Kollégiumi kilépési engedéllyel csak a kollégium portáján keresztül léphet ki. Ebben az 

esetben itt kell visszatérnie a tanulónak. 

 

Visszatérés akadályoztatás esetén: Minden olyan esetben, amikor a tanuló az intézményt elhagyta és 

akadályoztatva van az intézménybe történő visszatérésben (rosszullét, baleset, közlekedési probléma, egyéb 

indokolt eset), jelezni kell a kollégium elérhetőségein keresztül. További intézkedésről az ügyeletes nevelő 

gondoskodik. 

 

Délutáni működés: Ebéd a tanítási rend szerint az iskola éttermében. Lehetőség szerint az ebédet minden 

tanulónak a kollégiumba történő visszaérkezés előtt kell elfogyasztania. Azoknak a tanulóknak, akiknek az 

ebédet követően nincs közvetlenül órarendi elfoglaltságuk, szakkörük, korrepetálásuk, énekkaruk, könyvtár, 

vissza kell térniük a kollégiumba. Aki az iskola területét engedély nélkül elhagyja elmarasztalásban részesül. 

 

A délutáni szabadidő 16 óráig tart, kilépő adható minden olyan esetben, ha a tanuló szobarendje rendben van ill. 

nincs egyéb probléma a tanulóval. A 12. évfolyam 17 óráig kaphat kilépőt tanulmányi munkájától, 

magaviseletétől és rendtartásától függően. A 9-10. évfolyam tanulói egyéni csoportvezetői döntés alapján 

jutalom címén  egy hónapban egy alkalommal kaphatnak 17 óráig kilépőt. Órabeosztásuk miatt a csoportvezető 

alkalmanként engedélyt adhat a 17 óráig tartó kilépésre. Ettől eltérni szülői kérésre, nevelői engedéllyel lehet 

indokolt esetekben. Ezek lehetnek: orvosi vizsgálat, iskolán kívüli foglalkozás vagy tanfolyam, egyéni vagy 

tömegsport, iskolai vagy kollégiumi szervezésű program, családi program. 

 

A szabadidőben a tanulóknak általános kilépő adható a 9-12.évfolyam esetében Győr város területére: vásárlás, 

ügyintézés, orvosi vizsgálat, séta céljából.  

Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy a távolabbi városrészekben található áruházakat főként az időbeosztásra való 

tekintettel lehetőség szerint ne látogassák. 

 

Kilépő: Rendhagyó kilépőket lehetőség szerint előző napon kérjenek a tanulók a csoportvezetőnél. A rendhagyó 

kilépőt a számítógépes kiléptető adatbázisban lehet érvényesíttetni az ügyeletes nevelőnél. Az ügyeletes nevelő a 

már engedélyezett kilépőt visszavonhatja, ha az engedély óta rendtartásbeli, magaviseleti probléma történt.  A 
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kollégium portáján keresztül kell általában elhagyni az épületet és itt kell bejelentkezni visszaérkezéskor. Ettől 

eltérni az ügyeletes tudomásával lehet. Az  ügyeletes nevelő vagy az ezzel a feladattal megbízott felnőtt, a 

nevelői munkát segítő személy a későket regisztrálja, és jelzi a késés tényét a tanuló csoportvezetőjének. 

 

Második késés esetén a kilépő megvonható és nevelői figyelmeztetés adható. Az állandó kilépési engedéllyel 

rendelkező tanulók (legkésőbb 20 óráig szólhatnak, szülői kéréssel és indoklással – nem rendszeres jelleggel - 21 

óráig) hetente érvényesítsék engedélyüket és elfoglaltságuk megszűnése vagy szüneteltetése esetén kötelességük 

azt jelezni nevelőjüknek. Ezek a rendkívüli kilépők a külsős tanulókra a fenti módon vonatkoznak. 

Az 5-8.osztályos tanulók a kollégiumból csak szülői vagy nevelői kísérettel távozhatnak el, ill. hivatalos 

kikérővel mehetnek el. A szülőt csak írásos meghatalmazással rendelkező közeli hozzátartozó helyettesítheti. 

Ha a tanulók az iskola területére távoznak el indokolt esetekben,  jelezzék szóban a nevelőnek szándékukat. 

 

Elvárás a kilépő tanulókkal kapcsolatban: A kollégium tanulója a kollégiumból történő kilépés vagy távozás 

után – kilépője alatt is – az intézmény tanulója, ezért viselkedése elmarasztalható, ha valakinek a sérelmére 

cselekszik, megbotránkoztat vagy veszélybe sodor másokat. Cselekedeteinek a fegyelmi, erkölcsi 

következményeit vállalnia kell. 

 

Sportudvar használata: Délután a szabadidőben az udvaron tartózkodni, sportolni a mindenkori rendnek 

megfelelően, az iskolai órarend figyelembe vételével, az ügyeletes nevelő tudomásával lehet és felügyeletével 

lehet a balesetvédelmi szabályok betartásával. 

 

Tornacsarnok használata: Délután a sportcsoportok iskolai beosztása szerint, ill. a galérián tartózkodni, 

sportolni a mindenkori rendnek megfelelően, az ügyeletes vagy foglalkozás vezető nevelő engedélyével és/vagy 

felügyeletével lehet a balesetvédelmi szabályok betartásával. 

 

Konditerem: A konditerem az iskolai rendnek megfelelően a tanítási órák után a tanulószobák kezdetéig 

használható a testnevelő tanárok tudomásával. 

 

Silentium idő:  A délutáni silentium (16.00-19.20 óra) a kötelező tanulás és foglalkozások ideje szervezett 

formában, nevelői felügyelettel. A tanulmányi foglalkozások csoportos és egyéni tanulószobák keretei között 

folynak, a csoportvezető beosztása alapján napi négy ill. három órában a heti beosztás szerint. A 

tanulószobákhoz hetente egy csoportfoglalkozás, egy korrepetálás és egy szakköri óra is kapcsolódik, valamint 

beosztás szerint hetente egy pasztorális óra. A fenti foglalkozásokon a megjelenés minden tanuló számára 

kötelező. A távolmaradást írásban igazolni kell.  

A tanulmányi munkáról, magaviseletről, rendtartásról, közösségi és pasztorális munkáról félévente írásbeli 

szöveges értékelés-tájékoztatás készül. Az e-naplóban havonta lehetőség van a kollégiumi értékelésre. A tanulók 

előmenetelét havonta egyeztetik a nevelők az iskolai eredmények alapján. Engedély nélkül távol maradni a 

tanulószobáról ill. háromszori késés nevelőtanári figyelmeztetést von maga után.  

 

A tanulószobára a tanulók a szükséges taneszközökön és felszerelésen kívül nem vihetnek magukkal ételt,  

mobiltelefont, szórakoztató elektronikai eszközt és a tananyaghoz nem kapcsolható folyóiratot, könyvet, játékot.  

A tanulószobákra csoportonként kell gyülekezni 15.55 órakor a csoportvezető által kijelölt helyeken. A tanulók a 

csoportvezető vezetésével indulnak és térnek vissza. Azokban az iskolai osztálytermekben és kollégiumi 

közösségi helyeken, ahol a foglalkozásokat tartják, rendet kell hagyni és gondoskodni kell órák után az 

áramtalanításról, a nyílászárók becsukásáról. 

 

A tanulóórák közötti szünetekben a tanulóknak a teremhez közeli folyosókon kell tartózkodniuk – a 

kollégiumban tanulók szobájukba mehetnek.  
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Tanulószobák és a hozzájuk kapcsolódó órák rendje 

 

Óra Időtartam Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

1. 45 perc 16.00-16.45 16.00-16.45 16.00-16.45 16.00-16.45 

Szünet 5 perc 16.45-16.50 16.45-16.50 16.45-16.50 16.45-16.50 

2. 45 perc 16.50-17.35 16.50-17.35 16.50-17.35 16.50-17.35 

Szünet 10 perc 17.35-17.45 17.35-17.45 17.35-17.45 17.35-17.45 

3. 45 perc 17.45-18.30 17.45-18.30 17.45-18.30 17.45-18.30 

Szünet 5 perc 18.30-18.35 18.30-18.35 18.30-18.35 18.30-18.35 

4. 
Csoportfoglalkozás (H) 

Tanulószoba (K) 

Szakkör (SZ) 

Felzárkóztatás (CS) 

 

 

45 perc 
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Vacsora  

40 perc 

 

19.20-20.00 

 

19.20-20.00 

 

19.20-20.00 

 

19.20-20.00 

 

 

A tanulószobákhoz 20.00-22.00 óráig a kollégiumban egyéni stúdiumok csatlakoznak, amelyek nevelői 

felügyelettel, de önálló tanulási rendben zajlanak. A stúdiumra bejelentkező és azon részt vevő tanulók 

kötelessége egymás megzavarása nélkül tanulni és készülni. 

 

Vacsora: A vacsora az iskola éttermében csoportbeosztás szerint 19.20-20.00 óráig tart a silentiumot követően. 

A vacsoránál a csoportfelelősök segítenek az étteremben. Étkezés előtt és után közösen imádkoznak a tanulók 

csoportonként. 

Az egészséges napirend fontos feltétele a főétkezéseken való részvétel. Ezért minden tanulónak meg kell 

jelennie. Az igazoltan távolmaradóknak zárt tárolóedényben lehet a vacsoráját a kollégiumba eljuttatni és ott a 

megfelelő tárolásról gondoskodni. Ennek megszervezéséről a tanulók idejében gondoskodjanak a nevelők 

segítségével. Az egyéni étkezési rendet követő tanulók (orvosilag igazolt esetekben) is közösen vacsorázzanak a 

csoportjukkal. 

A vacsorára közlekedés a folyosókon a viselkedési normák megtartásával történjen, különösen az iskolai 

programok idején. 

 

Tanulói ügyelet:   
1.Silentium ügyelet a földszinten, hétfőtől-csütörtökig 16.00 – 19.20 óráig. 

 

Esti időszak 

 

Porta szolgálati váltása 14/18 óra 

Kapuzárás 22 óra 

 

Esti szabadidő:  Az esti szabadidő általában 20.00 – 21.30 óráig tart. A szabadidőben szervezett, kötelező és 

fakultatív foglalkozásokon, programokon vehetnek részt a tanulók ill. a megadott feltételek és keretek között 

egyénileg tölthetik el hasznosan az időt. 

  

Éjszakai silentium: Az éjszakai silentium a takarodóval kezdődik 21.30 órakor az 5-9. évfolyam majd 22.00 

órától silentium a 10-12. évfolyam számára (villanyoltás, csend). Vasárnap a takarodó 20.30 órakor kezdődik és 

a silentium 21.30 órától van érvényben. Minden tanulónak joga van a pihenő idő megtartásához. A társait 

pihenésében rendszeresen zavaró vagy akadályozó tanulók figyelmeztetésben, elmarasztalásban részesülhetnek. 

Abban az esetben, ha a szoba közössége nem tud együttműködni a silentium megtartásában, a szobabeosztást 

meg kell változtatni. A silentium ideje alatt 22.00-06 óráig éjszakai ill. éjszakai ügyelet van, melyről a tanulókat 

a hirdetőtáblákon is tájékoztatjuk. A portán a kapuzárás 22 órakor történik. Mindazok a tanulók, akik vasárnap 

20 óráig nem érkeznek vissza és késésüket előre nem jelezték, jelezzék az ügyeletes nevelőknek távolmaradásuk 

okát. 
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V.fejezet: Eltávozások és kilépők 

 

Az eltávozás alapszabályai 

 

A kollégiumot minden esetben csak nevelői engedéllyel: a csoportvezető vagy az ügyeletes nevelő, kollégium 

vezető tudomásával lehet elhagyni. Eltávozási engedély megadása kérésre (szülői, osztályfőnöki, szaktanári, 

egyéni, hivatalos kikérő) lehetséges. 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Általános 

kilépő 9-11. 

14.00-15.55-ig 14.00-15.55-ig 14.00-15.55-ig 14.00-15.55-ig 14.00-18.00-ig 

Általános 

kilépő 12-13.* 

17.00-ig 17.00-ig 17.00-ig 17.00-ig 17.00-ig 

 

*Jutalomból a csoportvezető mérlegelése alapján havonta 1-2 alkalommal a 9-11. évfolyam tanulói is kaphatnak 

17 óráig kilépőt. 

 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Állandó kilépő 

9-13. 

Különórák 

Legkésőbb 20 

óráig 

Legkésőbb 20 

óráig 

Legkésőbb 20 

óráig 

Legkésőbb 20 

óráig 

 

Rendkívüli 

kilépő 9-13. 

Szülői, nevelői 

kísérettel ill. 

csoportosan 

Legkésőbb 23 

óráig vagy az 

adott iskola 

igazolásával 

egyeztetett ideig 

Legkésőbb 23 

óráig vagy az 

adott iskola 

igazolásával 

egyeztetett ideig 

 Legkésőbb 23 

óráig vagy az 

adott iskola 

igazolásával 

egyeztetett ideig 

 Legkésőbb 23 

óráig vagy az 

adott iskola 

igazolásával 

egyeztetett ideig 

 Legkésőbb 23 

óráig vagy az 

adott iskola 

igazolásával 

egyeztetett ideig 

 

Hétköznapokon a délutáni szabadidőben napi kilépési engedéllyel lehet eltávozni, a kollégium portáján történő 

ki- és belépéssel. 

 

Változások bejelentése: Az állandó kilépési engedéllyel rendelkezőknek kötelessége bejelenteni a változásokat 

csoportvezetőjüknek azokban az esetekben, amikor új jogosultság keletkezik vagy az előző megszűnik. Ennek 

elmulasztását elmarasztalás követheti. 

 

Hétvégi hazautazás: A hétvégi hazautazást az ügyeletes nevelőnél, a hét közbeni hazatávozást a 

csoportvezetőnél (távollétében az ügyeletesnél) kell regisztráltatni a szobaszemle után. Ha a szobaszemle alapján 

annak rendje és tisztasága nem felel meg a követelményeknek a nevelő joga és kötelessége a tanulóval rendet 

rakatni és a takarítást elvégeztetni. Csak ezt követően lehet eltávozni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

tanulóknak a hétvégi eltávozás előtt időben kell gondoskodnia a szoba rendben történő átadásáról, mert az 

eltávozás engedélye nem függhet az utazás sürgősségétől, ill. a szoba rendbe hozása nem okozhatja a tanítási 

órákról való késést, távolmaradást. 

A hazautazást úgy kell megszervezni, hogy az iskolából ill. a kollégiumból való eltávozás nem sértheti meg 

az iskola és a kollégium rendjét, a tanuló mulasztást nem követhet el, ill. az elsődleges kötelessége a 

tanítási órán való részvétel annak befejezéséig. A hazautazást az utolsó tanítási órát követő utazási 

időpontokhoz kell igazítani. 

 

Visszaérkezés a kollégiumba: A visszaérkezés mindig az első tanítási napot megelőző napon (általában 

vasárnap) történik 16.00 – 21.00 óra között. A tanuló kötelessége bejelenteni, ha ettől eltér ill. a távolmaradásról 

szülői igazolást kell bemutatnia 3 napon belül. A 11-12. évfolyamosok esetében írásbeli szülői igazolást 

elfogadunk alkalmanként azokban az esetekben, amikor hétfőn (a heti első tanítási nap) reggel ill. külsősök 

esetében hétfőn (az első tanítási napot követően) délután tér vissza a tanuló. Ezt az igazolást hétfőn reggel az 

ügyeletes nevelőknek be kell mutatni. 

 

Kíséret: A tanulóknak nem családtaggal vagy nem az általuk meghatalmazással rendelkező személlyel történő 

eltávozását nem engedélyezzük és nem támogatjuk. 

 

Közlekedés: Nem támogatjuk a tanulóknak önállóan, autóval vagy motorkerékpárral történő távozását, érkezését 

és a járművek rendszeres használatát, balesetveszélyes helyzetek megelőzése, nevelési szempontok miatt. 
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VI. A tanulók jogaival kapcsolatos rendelkezések 

 

A tanulók általános jogait a köznevelési törvény tartalmazza. Megtekinthető az iskola könyvtárában és az 

interneten. E jogok gyakorlásának egyes kérdéseit a rendtartás tartalmazza. A jogok gyakorlása nem alapulhat 

önkényes értelmezésen és nem zavarhatja a kollégiumban és az iskolában folyó tevékenységeket és oktatási, 

nevelési céljainkkal nem lehet ellentétes! 

 

Teljes ellátás: Minden tanulónak, aki kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkezik intézményünkben joga van a 

teljes ellátásra (szállás, étkezés, egészségügyi ellátás, tanulási feltételek biztosítása, szabadidős lehetőségek 

biztosítása, elektronikus kommunikáció lehetősége, pedagógiai felügyelet, szociális támogatás indokolt esetben) 

 

Tanulmányi felkészülés: Minden tanulónak joga van az eredményes tanulmányaihoz szükséges nevelői 

segítség, technikai segítség igénybe vételéhez és a szervezett, támogató tanulási környezetben történő 

felkészüléshez. 

 

Szabadidő eltöltése: Minden tanulónak joga és lehetősége van szabadidejének szervezett vagy egyéni hasznos 

és tartalmas eltöltéséhez a jelzett időkeretek között és helyszíneken. 

 

Pihenés: Minden tanulónak joga van a pihenéshez a napirendben jelzett éjszakai silentium idején, szabadidőben 

ill. betegség idején orvosi, védőnői, nevelői javaslatra. 

 

Lelki élet: Minden tanulónak joga van keresztény lelki életének gyarapítására, az iskolai, kollégiumi, valamint a 

szervezett intézményen kívüli lelki programok látogatására. 

 

Közös helyiségek használata: A tanulóknak joga van a kollégium területén található közös helyiségeknek a 

rendeltetésszerű használatára a kollégiumi beosztás (csoport, fiú, lány, foglalkozás, napirend, heti rend) alapján. 

 

Minden napi mozgás: Minden tanulónak joga és lehetősége van a rendszeres mozgásra, egészséges életvitelre a 

kollégiumi beosztás (foglalkozás, terem, pálya, napirend, hetirend) és az egyéni szabadidő sportolásra történő 

felhasználása alapján. 

 

Karbantartás, technikai hibaelhárítás: A tanulóknak joga van jelezni és kérni a lakókörnyezetükben 

keletkezett probléma elhárítását, javítását. A munka elvégzését a gondnoki iroda szervezi napi munkabeosztás 

alapján. 

 

Jogsérelem: Amennyiben a kollégiumban és/vagy a kollégiumon kívül a tanulót jogai gyakorlásában sérelme 

éri, elsősorban a csoportvezető nevelőhöz forduljon. Annak távollétében vagy akadályoztatása esetén az 

ügyeletes nevelőt keresheti meg. Rendkívüli esemény esetén az intézmény vezetőjéhez kell fordulni, 

távollétében az iskola igazgatójához. 

 

Kötelezően választható foglalkozások: A kollégiumban meghirdetett kötelezően választható foglalkozásokon a 

tanuló részvétele az adott tanévre szóló jogot és elkötelezettséget jelent. 

 

Hétvégi ügyeleti ellátás: A tanulóknak joga van igénybe venni a kollégium hétvégi szállásügyeletét, 

amennyiben iskolai, kollégiumi program szervezése alapján, szülői kérésre vagy rendkívüli időjárási/utazási 

körülmények miatt nem tudnak hazautazni. A hétvégi ügyeleti ellátást legalább 5 fő vagy több tanuló időben 

(szerda estig) jelzett igénye alapján szervezzük meg. A hétvégi bent tartózkodás esetén a tanulóknak az 

étkezésről önellátóan kell gondoskodniuk. Rendkívüli helyzetben az intézmény gondoskodik az ellátásról. 

 

Betegszoba: A tanulóknak joga van a betegszobában ideiglenesen tartózkodni, ha az orvos, védőnő javaslata 

(utasítása) alapján a nevelő ezt kéri vagy elrendeli általában 1 nap időtartamra ill azokban az esetekben, ha a 

szülő nem tudja megoldani hazajuttatását, mivel egészségi állapota nem teszi lehetővé egyéni hazautazását. 

Minden más esetben a tanulónak – ha ezt az orvos is előírja, szülő kéri, nevelő javasolja – haza kell utazni a 

szülőkkel történő egyeztetés után. 

 

Kollégiumon kívüli programok: A tanulóknak joga van részt venni kollégiumon és iskolán kívüli szabadidős 

foglalkozásokon az alábbi feltételek teljesülésével együtt: ha rendszeres időtöltésről van szó, arról igazolást kell 

hozni a csoportvezetőnek ill. a szülő hozzájárulását kell kérni írásban. Egy-egy alkalom esetén (színház, mozi, 

koncert, előadás, sportesemény, verseny, kiállítás stb.) esetén – ha az nem a szabadidőben van kikérőt kell kérnie 

a kollégium számára a kísérő tanártól vagy a szülőtől.. A kilépési engedély kiadható, ha nem merült fel 

rendszeres tanulmányi vagy magaviseleti probléma. A különórákon való megjelenésről a kollégium szükség 

esetén rendszeresen is igazolást kérhet. 
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Szociális támogatás: Családi, szociális helyzetüktől függően az Apor Iskola tanulói részesülhetnek étkezési 

vagy más a tanulmányaik folytatását segítő támogatásban. Ennek módjáról a kollégium szociális megbízottjától, 

a szociális csoport vezetőjétől lehet tájékoztatást kérni. 

 

Véleménynyilvánítás: A tanuló kulturált módon a kollégium életét és egyéni előmenetelét, kollégiumi tagsági 

viszonyát érintő kérdéseket intézhet, véleményt nyilváníthat a csoportvezető nevelőnek, a nevelőknek, a 

kollégium vezetőjének. 

 

Tájékoztatás kérése: A tanuló tanulmányait, személyére vonatkozó vagy közösségi jelenlétét érintő kérdésekről 

egyeztetett időpontban tájékoztatást kaphat a tanuló csoportvezetőjétől, ügyeletes nevelőtől, kollégium vezetőtől. 

 

 

 

 

VII.Diákönkormányzattal kapcsolatos rendelkezések 

 

Diákönkormányzat: A kollégium tanulójának joga van jelöltetnie magát ill. feladatot vállalnia a az intézményi 

diákönkormányzatában, tevékenységeiben. A kollégiumi diákönkormányzati küldöttek az iskolai 

diákönkormányzatban tevékenykednek az egész intézmény érdekében. Ebben a közösségi tevékenységben a 

kollégiumi (iskolai) szabályzatok előírásait megtartják. A diákönkormányzat éves terv alapján végzi közösségi 

munkáját. 

 

Törvényi háttér: Működésének alapját, feladatait a Köznevelési törvény tartalmazza. 

 

Működésének alapvető célja: a közösség szolgálata, segítség a kollégiumi rendezvények és közös 

tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában. Célja a közösség értékeinek és kulturális talentumainak 

gyarapítása, a lelkiség gazdagításának lehetőségeit is megkeresve. 

 

Diákönkormányzati tagság: A kollégium tanulói egy aporos és egy külsős tanulót jelölhetnek. 

 

 

 

VIII. fejezet: Jutalmazás és büntetés 

 

A jutalmazás alapja: A jutalmazás azoknak a törekvéseknek és eredményeknek az elismerése, amelyek során a 

tanulók tudásuk, lelkiségük, a közösség szellemiségének gyarapítására törekednek és példát mutatnak társaik 

számára igyekezetükkel, munkájukkal, jelenlétükkel, hitelességükkel. 

 

A jutalmazás esetei lehetnek: 

- tanulmányi felkészülés, kiemelkedő szorgalom 

- a társak segítése az eredményesség, a felzárkózás érdekében 

- kiemelkedő és/vagy eredményes kulturális, sport, közösségi tevékenység 

- szabadidőben a közösség javára végzett munka, áldozatvállalás 

- példamutató hitélet, vallásgyakorlat, lelkiismeretes szolgálat, szolidaritás 

- méltó és eredményes közreműködés a hagyományok ápolásában az ünnepi alkalmakon 

- eredményes aktivitás a diákképviseleti munkában 

- pályázatokon, versenyeken, találkozókon való részvétel – a kollégium szellemi értékeit,  

  megbecsülését és hírnevét növelő és megőrző tevékenység 

- tisztaság és rend példamutató megőrzése 

- egyszerűség, szelídség és természetes emberség, mint példa. 

 

Dicséretek formái: 

- nevelői dicséret, csoportvezetői dicséret, intézményegység vezetői dicséret, nevelőtestületi dicséret 

Dokumentálás: 

- szülő értesítése, dicsérő vagy elismerő oklevél adományozása, könyv ill. tárgyjutalom, egyéb 

jutalmazás, bejegyzés a csoportnaplóba 
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A büntetés alapja: Az elmarasztalás vagy büntetés célja azon cselekedetek súlyának és következményének, és a 

mulasztásoknak az időben történő felismertetése, megértetése és elfogadtatása, amelyek megzavarják a tanuló és 

a közösség együttműködését, kapcsolatának kialakult normáit, amelyek eltérítik a tanulót a legfontosabb 

kötelességeitől és feladataitól, hosszú távon tanulmányi eredményének romlásához, magaviseletének folyamatos 

kiigazításához, közösségi szerepének elbizonytalanodásához, konfliktusokhoz vezethetnek.  

 

A büntetés esetei lehetnek: 

- kötelezettségek rendszeres elmulasztása (napirend, szobarend, heti rend stb.) 

- magaviselet a társakkal és a felnőttekkel kapcsolatban 

- magatartás a kötelező és fakultatív foglalkozásokon és az egyéni szabadidőben 

- rendezvényeken, ünnepségeken tanúsított magatartás  

- a közösség normáinak, pozitív szokásainak megsértése 

- tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok megsértése 

- jó szándékú segítségnyújtás elmulasztása szükség esetén 

- az eltávozás és kilépés rendjének megsértése 

- a keresztény jelképek és a jó ízlés megsértése (képek, falragaszok, könyvek, folyóiratok, digitális 

tartalmak, internetes tartalmak, öltözködés, beszéd) 

- a házirendben felsorolt tiltott eszközök és anyagok használata és tárolása 

- indokolatlan távolmaradás az iskolából és a kollégiumból 

- igazolatlan távolmaradás a kiemelt közösségi programokról 

- rongálás, szándékos rendzavarás, hangoskodás, tisztességtelen beszéd 

- másik személyes tulajdonának, a közösségi tulajdonnak a károsítása, eltulajdonítása 

- öltözködés túlzásai, higiénia elhanyagolása, ízléstelen megjelenés 

- hanyag feladatteljesítés vagy mulasztás 

- alapvető tájékoztatási kötelezettség elmulasztása 

- a lakószintek megsértése 

- közveszélyt okozás 

- anyagi károkozás és illetéktelen beavatkozás az informatikai rendszerbe 

 

Büntetések formái: 

- nevelői figyelmeztetés, csoportvezetői figyelmeztetés, nevelői vagy csoportvezetői megrovás, 

intézményegység vezetői figyelmeztetés ill. megrovás, nevelőtestületi megrovás 

 

Következményei: 

- kilépő megvonás vagy módosítás, egyéni napirend módosítása, egyéni feladat teljesítése, közösségi 

feladat teljesítése, szabadidő foglalkozás szüneteltetése, tanulmányi rend módosítása, szobabeosztás módosítása, 

kapott kedvezmények szüneteltetése ill. visszavonása, el nem végzett munka pótlása, eltanácsolás az 

intézményből. 

 

 

IX.fejezet: Ünnepi alkalmak 

 

Rendje: Az ünnepi alkalmak hagyományos rendjét a kollégium éves programja szabályozza. Ezek a közösség 

ünnepei, amelyeken részt kell venni és méltó módon meg kell tisztelni. Az ünnepi alkalmak helyszíne: a 

díszterem. Az ünnepek megszervezésében a tanulók, a diákönkormányzat és a nevelők egyaránt részt vesznek 

beosztás ill. vállalás alapján. 

Az ünnepségeket ill. hagyományőrző rendezvényeinket általában a délutáni silentiumot követően tartjuk. 

 

Távolmaradás: Az ünnepségekről, kötelező rendezvényekről való távol maradást minden esetben igazolni kell. 

Egy igazolatlan távolmaradás esetén nevelői figyelmeztetést, kettő esetén nevelői megrovást, három esetén 

kollégium vezetői figyelmeztetést kap a tanuló.  

 

 

 

X.fejezet: Jogviszony, beosztások érvényessége 

 

Kollégiumi tagsági viszony: A kollégiumi tagsági viszony egy tanévre szól. Annak megszüntetését indokolt 

esetben a szülő kezdeményezheti a felvételi tájékoztatóban leírt feltételek szerint. 

 

Szobabeosztás: A kollégiumi szobabeosztás egy tanévre szól. Módosítását a tanév elején a tanulók indokolt 

esetben kezdeményezhetik. A nevelők tanév közben nevelési és technikai okok miatt kezdeményezhetik, 

előzetes tájékozódás és a tanulóval vagy indokolt esetben a szülővel történő konzultáció alapján. 
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Csoportbeosztás: A tanulók csoportbeosztása egy tanévre szól. 

 

Éves rend: A kollégium éves rendjéről a tanév kezdetén tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket. 

 

Napirend: A napirendet a kollégiumi nevelőtestület módosíthatja a nevelők egyetértésével. 

 

Heti rend: A heti rend a foglalkozások heti beosztását, a hazautazás és a visszaérkezés rendjét, az ügyeleti 

beosztásokat tartalmazza. 

 

Havi programok: A havi programokról aktualitásuknak megfelelően tájékoztatjuk tanulóinkat.  

 

 

 

 

XI.fejezet: A kollégiumi tagsági viszony keletkezése, megszűnése 

A tanuló jogai és kötelezettségei 

 

1.A felvételi eljárásról 

 

A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét. 

A kollégiumba való felvételről a kollégium vezetőjének egyetértésével az iskola igazgatója dönt. 

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiumába felvételi eljárás keretében felvételt nyerhetnek és 

ellátást kaphatnak azon tanulók, akik megfelelnek a következő feltételeknek. 

 

Felvétel iskola szerint: 

 

A./Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont tanulója 

B./Győr város közoktatási intézményének tanulója 

 

Felvétel iskolai tagozatok szerint: 

 

A./Általános iskola  Fiú(Apor) Lány 

B./Középiskola   Fiú(Apor) Lány 

 

Felvétel beiskolázási körzet szerint: 

 

Elsősorban 

A./Dunántúl megyéi 

B./Budapest 

 

Felvétel szociális igények szerint indokolt esetben: 

 

A./Győri lakóhellyel rendelkező tanulók számára 

 

Felvétel belépési szintek szerint: 

 

A./Általános iskola:   5-6.évfolyam (csak indokolt esetben) 

B./Általános iskola:  7.évfolyam (általános+hat évfolyamos gimnáziumi tagozat) 

C./Középiskola:  9.évfolyam (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) 

D./Középiskola: 10-12.évfolyam (gimnázium, szakközépiskola, 5 évfolyamos középiskola esetében 10-13.évfolyam) 

 

Felvétel tanulmányi szint szerint (külsős tanulók esetében) 

 

A./Tanulmányi átlag a kollégiumban: 4,3 

 

 

Általános rendelkezés: 

A kollégiumi tanulói jogviszony minden esetben egy tanévre szól. 
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Felvételi eljárás a kollégiumban tanuló jogviszonnyal rendelkezők részére: 

 

 Április  Felvételi kérelmek benyújtása a következő tanévre. 

 Május  Kérelmek elbírálása, határozat, értesítés. 

 Június  Beiratkozás, bejelentkezés. 

 

 

Felvételhez szükséges dokumentumok: 

 

- Kézzel írott felvételi kérelem A/4 lapon (szülő, gondviselő, tanuló aláírása). 

- Felvételi adatlap 

- Előző félév, tanév végi tanulmányi eredmény 

- 2 db igazolványkép 

 

Felvételi eljárás a tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező tanulók részére, akik az 

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontba jelentkeznek: 

 

 Február Kollégiumi ellátás megjelölése az iskolai jelentkezési lapon. 

 Február Felvételi eljárás az iskolába (felvételi elbeszélgetés, felvételi vizsga). 

 Április  Kiértesítés a felvételről (kollégiumi ellátásról). 

 Június  Beiratkozás – Felvételi elbeszélgetés a kollégiumban. 

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 

- Kollégiumi ellátást igénylő kérelem (szülő (gondviselő), tanuló) A/4-s lapon 

- Önéletrajz A/4-s formátum 

- Felvételi adatlap 

- 2 db igazolványkép 

- Bizonyítvány másolat 

 

 

Felvételi eljárás más közoktatási intézménybe járó  új tanulók esetén: 

 

 Április-Május  Felvételi kérelmek beadása – Felvételi elbeszélgetés. 

 Június   Felvételi kérelmek elbírálása, határozat, kiértesítés. 

 Június   Beiratkozás. 

 

Felvételhez szükséges dokumentumok: 

 

- Felvételi kérelem (szülő (gondviselő), tanuló aláírása) A/4-s lapon 

- Önéletrajz A/4-s formátum 

- Lelkipásztori ajánlás 

- 2 db igazolványkép 

- Bizonyítvány másolat 

- Iskolalátogatási igazolás vagy a felvételi határozat másolata 

- Felvételi adatlap 

 

A felvételi határozattal kapcsolatban fellebbezést a kézhez vételtől számított 8 napon belül lehet benyújtani a 

kollégium címére. 

 

 

2.Rendkívüli felvételi eljárás tanév közben 

 

A felvételi eljáráshoz szükségesek a fenti dokumentumok, valamint: 

 

- az osztályfőnök ajánlása. 

- kollégiumi átvétel esetén a kollégium ajánlása. 

- szociális ill. családi probléma esetében a Családsegítő Intézet véleménye. 

 

A felvételi eljárás tanév közben is a felvételi elbeszélgetés (szülő(gondviselő), tanuló, intézményvezető, 

csoportvezető nevelő, intézményegység vezető) jelenlétében történik egyeztetett időpontban. 
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A felvételi elbeszélgetésre a felvételi kérelemtől számított 15 napon belül kerül sor. 

A felvételi elbeszélgetést követő 8 napon belül értesítést küldünk a felvételi határozatról. 

A felvételi határozattal kapcsolatban fellebbezést a kézhez vételtől számított 8 napon belül lehet benyújtani 

kollégium címére. 

 

A tanév közben jelentkező tanulók felvételében az intézményvezető az intézményegység vezetővel együtt dönt. 

 

3.A felvételi bizottság 

 

A felvételi bizottság tagjai: 

- intézményvezető 

- intézményegység vezető 

- csoportvezető 

 

 

4.A kollégiumi ellátás szüneteltetése 

 

Tanév közben a kollégiumi ellátás szülői kérésre indokolt esetben szüneteltethető meghatározott időtartamra 

(általában 30 nap). Ebben az esetben a tanuló kollégiumi tagsági viszonya fennáll, de az ellátásról a 

szülő(gondviselő) gondoskodik. A kollégiumi ellátás (szociális és nevelési ellátás) szüneteltetésének időtartama 

alatt a tanulóval kapcsolatban (tanulmányi munka, utazás, szabadidő stb.) minden felelősséget a szülő vállal. A 

kollégiumi ellátás szüneteltetését a kollégium vezetője engedélyezheti. 

 

A szülő(gondviselő) írásbeli kérelemmel indokolja az ellátás megváltoztatásának szükségességét, a 

kollégiumvezető döntésében kérheti a tanuló csoportvezetőjének, indokolt esetben a tantestületnek a  

véleményét. 

A kérelemre a benyújtásától számított egy héten belül válaszolunk. 

Engedélyezés esetén a tanuló szülői felügyelettel kijelentkezhet, majd eltávozhat a kollégiumból. 

A szülő(gondviselő) kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított időtartam lejárta előtt visszajelzést, 

nyilatkozatot küld a kollégiumnak döntéséről, kéri-e gyermeke számára a kollégiumi ellátás folytatását. 

5.A kollégiumi ellátás megszüntetése szülői kérés esetén 

Amennyiben döntésével nem kívánja a kollégiumi ellátás újrafelvételét, úgy írásban kéri az ellátás 

megszüntetését ill. a tanulóval együtt KIJELENTKEZÉSI LAPOT tölt ki az eltávozásról és a kollégiumi 

elszámolásról. Az írásbeli kérelemre határozatban válaszolva, a tanuló kollégiumi tagsági viszonyát a kérelem 

napját követő napon megszüntetjük. A kollégiumi ellátás indokolt esetben szülői írásbeli kérelem és személyes 

elbeszélgetés alapján megszüntethető. A megszüntetés iránti kérelmet legalább egy héttel a határozat és a 

kijelentkezés lebonyolítása előtt be kell nyújtani. 

A tanuló kijelentkezését és elszámoltatását csak a kérelmet követő egy hét határidővel tudjuk engedélyeztetni. 

Rendkívüli esetben a tanuló kollégiumból történő kiköltözését – saját tanulónk esetében – csak az iskola 

igazgatójának tudomásával és egyetértésével lehet lebonyolítani. 

A kijelentkezésről értesíteni kell a csoportvezetőt és az osztályfőnököt. 

A kollégiumi ellátás és a tagsági viszony megszüntetéséről a kollégium határozatban értesíti a 

szülőt(gondviselőt). 

 

6.A kollégiumi ellátás és tanulói jogviszony megszüntetésének okai 

 

A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik: 

- A jogszabályban meghatározott esetekben a tanulói jogviszony megszűntével, egyébként a tanév végén. 

- A tanuló fegyelmi vétségei miatti eltanácsolás, kizáró fegyelmi határozat esetén. 

- Ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban, a szülővel egyetértésben lemond, a nyilatkozatban megjelölt 

napon. 

- Ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató – a szülő, a tanuló eredménytelen 

felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után – megszünteti. 

- Ha a tanulót másik kollégium átvette. 

- A tanuló iskola vagy lakóhely változtatása esetén. 

- A tanuló egészségi állapotának jelentős megváltozása esetén. 
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- A tanulmányi rend megváltozása esetén (magántanulói státusz) 

- A tanulmányok befejezése esetén. 

- Tanulmányi év halasztása esetén. 

- Családi okok esetében, szülői kérésre. 

- Albérletbe költözés esetében. 

- Bentlakás helyett bejárás esetében. 

- Egyéb okok végett. 

 

 

 

XII.fejezet: Látogatások rendje 

 

 

A kollégium tanulói látogatót fogadhatnak az alábbi rend szerint: 

- hétköznapokon 14.00-16.00 órakor, 16.00 óra után csak  nevelői engedéllyel, regisztrációval a kollégium 

portájánál. 

- hétvégén ugyanott este 20.00 óráig az ügyeletes nevelő engedélyével. 

Hétköznap este 20-21 óra között csak a családtagokat fogadhatják a tanulók a földszinten. 

 

A látogatók közül a közvetlen családtagok csak ügyeletes nevelői vagy kollégiumvezetői engedéllyel mehetnek 

fel a lakószintekre indokolt esetekben (betegség, költözés, szülői értekezlet, fogadó óra, iskolai és kollégiumi 

rendezvények) 

 

A kollégiumi tanulók osztálytársai csak indokolt esetben, ügyeletes nevelői vagy kollégium vezetői engedéllyel 

ill. szervezett osztály/évfolyam program keretében, tanári kísérettel léphetnek be a lakószintekre napközben. 

 

A kollégiumba belépőket a portán regisztrálják. 

 

 

 

 

XIII.fejezet: Tájékoztatás 

 

A szülők és az iskola tájékoztatása írásos formában – levélben -, telefonon vagy személyes konzultáció során 

történhet. 

 

A tanulók kollégiumi értékelésével kapcsolatban a szülőket és az osztályfőnököket egy tanévben két alkalommal 

tájékoztatjuk. 

 

A tanulók tanulmányi előmeneteléről, magaviseletéről az iskola, a kollégium és a család között a tájékoztatás 

kölcsönös együttműködés szerint történik a tanulóval kapcsolatban,  az eredményeket elismerő, a problémák 

közös megoldása iránti előremutató és jobbító szándékkal . 

 

 

XIV.fejezet: A tanulók felelőssége 

 

Minden tanuló felelős azért, hogy az általa választott kollégiumban képességeinek legjavát gyarapítsa, becsületes 

munkával, igyekezettel és lelkiismeretes jó szándékkal eredményesen tanuljon. Keresztényként személyes 

talentumait, tulajdonságait önmagán túl embertársai és a közösség javára, a hagyományok gyarapítására, az 

intézmény jó hírnevének megőrzésére fordítsa. Érezzen felelősséget önmagáért, társaiért, a rábízottakért és tenni 

akarásával bizonyítsa azt.  

 

 

 

 

XV.fejezet: Kiegészítés 

 

A rendtartásban nem szabályozott rendkívüli esetekben, eseményekben ill. kérdésekben a Köznevelési törvény 

és rendeleteinek, SZMSZ-nek, valamint a kollégium nevelőtestületének, iskolatanácsnak javaslatai ill. 

határozatai az iránymutatóak. 
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XVI. fejezet: Felülvizsgálat 

 

A kollégium rendtartásának felülvizsgálata minden tanév kezdete előtt megtörténik a nevelőtestület ajánlásai 

alapján. Elfogadása a nevelőtestület egyetértésével, a szülők és a tanulók tájékoztatásával és tudomásul vételével 

történik. 

 

 

Győr, 2018. szeptember 01. 

 

            Ábrahám Csaba 

       intézményegység-vezető 
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