
A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA KOLLÉGIUMÁNAK SZERVEZETI 

ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 IV/1. Az intézmény működési rendje 

 

IV/1/1. Nyitva tartás  

 

A kollégium két telephelyen üzemel. A telephelyek nyitvatartási ideje eltér egymástól. A kollégium 

tanítási időben folyamatosan üzemel. Ha az épületben tanuló van, a pedagógiai felügyeletet 

biztosítani kell. A tanulók hazautazhatnak hét végén és külön engedéllyel hét közben is. Az engedélyt 

szülői bejelentés alapján a tanuló nevelőtanára adja meg. Az ügyeletes nevelőt tájékoztatni kell kinek, 

mikorra adott engedélyt. A Bajcsy-Zsilinszky Endre úton található kollégium vasárnap délután 16 

órától, péntek reggel 8 óráig tart nyitva, diákok ez időtartamban tartózkodhatnak az épületben, 

kizárólag nevelőtanár felügyelete alatt. A Duna utcai kollégiumot a hétvégi hazautazáskor 16.00 óráig 

el kell hagyni a kollégiumot. Visszaérkezés a tanítást megelőző nap 16.00 órától,  20.00 óráig. A 

tanítási nap reggelén a visszaérkezés előzetes szülői kérelemre, a nevelőtanár engedélyével 

lehetséges. A szülői kérelem szólhat a tanítás teljes idejére, vagy esetenként. Ez utóbbi esetben az 

ügyeletes nevelő is engedélyezheti a távolmaradást. Hétvégi benntartózkodási igényt három nappal 

előre jelezni kell.  

 

IV/1/2. Beszállásolások rendje  

 

A kollégiumi szálláshelyeket, ha a tanulók nem tartózkodnak az épületben, értékesíti a gondnokság. A 

tanítási időn kívüli beszállásolás nem érinti sem a tanulókat, sem a nevelőket. Az év közbeni, hétvégi 

beszállásoláskor a falitáblára legkésőbb a hazautazás előtti napon ki kell írni az érintett szobák számát 

és az igénybevételt. ( Az ágyak és szekrények számát.) A szoba lakói a kiírásnak megfelelő  számú 

ágyat és szekrényt előkészítik. A fürdőszobát kiürítik és a szobából a saját dolgaikat (kivétel a polcon 

lévő tankönyvek) elpakolják. Ha a saját dolgaik elhelyezése problémát jelent, akkor azokat zárható 

teremben kell elhelyezni. A szobák előkészítését a nevelők és az ügyeletes tanár ellenőrzik. 

Hazautazás napján már nem mehetnek vissza a tanulók szobáikba. Ha a vendégek már a hazautazás 

délelőttjén megérkeznek, akkor nem mehetnek vissza a tanulók, csomagjaikat a kijelölt teremben 

helyezhetik el.  

 

Nem kollégista tanulók hét közbeni bent alvásának feltételei:  

 előzetes kollégiumvezetői engedély  

 bejárós gimnáziumi tanulók indokolt esetben (színház, sport és egyéb iskolai rendezvény), a 

mosatási költség ellenében veheti igénybe a kollégiumi elhelyezést 

 végzett tanulók az egy főre eső szállás + mosatási költség ellenében kaphatnak elhelyezést  



 

IV/1/3. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 

 

A kollégium vezetője a kollégiumban tartózkodik hétfőtől csütörtökig 7.30–tól 17.00 óráig, kedden, 

szerdán és csütörtökön  8.30-tól 17.00 óráig, pénteken 7.30 órától 14.00 óráig.  

 

IV/2. A vezető feladata   

 

A kollégium vezetője munkaügyi feladatok kivételével a KNT 69.§ (1).,-(6). 55.§.  (2) a.,b.,c. pontban 

meghatározott feladatokat  a kollégium egészére rendelkezési és intézkedési jogkörrel és hatáskörrel 

látja el.  

 

IV/2/1. A kollégiumvezető helyettesítésének rendje  

 

A kollégiumvezető távolléte (betegség, továbbképzés stb.) esetén egy általa a feladattal megbízott 

nevelő látja el a helyettesítési teendőket.  

 

IV/2/2. Kollégiumi nevelőtanárok munkaköre  

 

A rendtartás értelmében csak egyetemi, főiskolai szakvégzettségű, pedagógiailag alkalmas személy 

lehet nevelőtanár. Az MNÁMK főigazgatója nevezi ki a kollégiumvezető javaslatára. 

 

Feladatai:  

 

- Készítsen éves munkatervet. 

- A kollégium felügyeleti rendjének kialakításában vegyen részt és a számára meg- 

állapított heti munkarendben (30 óra) lelkiismeretesen végezze munkáját. Az órarendben 

meghatározott időpont előtt 10 perccel munkára készen jelenjen meg.  A munkaidőt minden 

nevelőnek a kollégiumban kell tölteni. Ezen belül is fokozottan felügyeljen a tanórákon. A gyengébb 

tanulóknak segítsen ill. kérdezze ki őket. Az esetlegesen túlórában ellátandó ügyeletek rá eső részét 

is vállalja. Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi. Pihenő- és 

munkaszüneti napokon (szükség szerint  éjszaka is) teljesít szolgálatot.  

- Nevelje, irányítsa, felügyelje a rábízott tanulókat.  

- Fejlessze a tanulók szakmai és általános műveltségét.  

- Keresse az együttműködés minden formáját kollégáival, az intézet dolgozóival, a  



 gimnáziumi osztályfőnökökkel, tanárokkal, iskolai mentálhigiénés szakemberrel. 

- Működjön együtt a diákönkormányzat tagjaival, segítse ezek munkáját.  

- A kötelező foglalkozásokra meghatározott témakörben felkészül, a foglalkozásokat az 

órarendben meghatározott időben megtartja és elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt. 

- Vegyen részt a kollégiumi rendezvények, programok szervezésében, lebonyolításában. 

Szervezzen szabadidejükben közös tárlat-, mozi-, színház-, stb. látogatásokat. 

- Rendszeresen, de havonta legalább 1 alkalommal hospitáljon az iskolában.  

- Törekedjen harmonikus munkatársi kapcsolatra az intézet nem pedagógus dolgozóival. 

-  Óvja és védje az intézet állagát, felszerelési tárgyait. Minden problémát jelentsen a megfelelő 

helyen: karbantartás, konyha, porta, stb.  

-  Magánélete legyen rendezett, minden megnyilvánulása legyen beosztásához méltó.  

 

IV/2/3. Csoportvezetői feladat ellátásának követelményei  

 

- Mint minden kollégiumi nevelőtanár „szülőpótló”, nevelő és gyermekvédelmi feladatokat is 

ellát a kollégiumban. 

 

- Feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel, felelősséggel, önállóan és céltudatosan 

válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő hatásokat és nevelési 

lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú kibontakoztatása érdekében. Közreműködik a 

kollégium közösségeinek kialakításában, továbbfejlesztésében.  

- Törekedjenek az őszinte nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására, és megerősítésére.  

- Hivatásából eredő kötelessége pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános műveltségét 

fejleszteni. Lehetőség szerint vegyen részt szervezett továbbképzésen.  

- A kollégium rendjére, nevelési feladataira –bármely szolgálatban van is- rendszeresen ügyel. 

Minden felfedezett rendellenességet jelez, észrevételez, és szükség szerint igyekszik önállóan 

megoldani.  

- A kollégiumi tanár nevelő és oktató munkáját elsődlegesen csoportvezető nevelőtanárként 

látja el. 

-  A kollégiumvezető által kijelölt tanulócsoport tanulóit különös alapossággal vezesse és 

felügyelje. Év elején válasszák meg a csoport tisztségviselőit. Tanulmányi eredményeiket  

rendszeresen vezesse és havonta tartson csoportvezetői megbeszélést. A tanulmányi eredmény és a 

magatartás alapján sorolja be tanulóit – a házirendben rögzített feltételek szerint- a megfelelő 

kategóriába. Rendszeresen ellenőrizze tanulói hálószobai környezetét, szekrényét, ruházatát, 

szabadidei tevékenységét, hobbijait. Mindezekről vezessen feljegyzéseket. Tekintse fontos 

feladatának, hogy tanulói ne szokjanak rá káros szenvedélyekre.  



-  Vegye fel a kapcsolatot a tanulók szüleivel. Bármilyen probléma merül fel valamelyik 

tanulójával, haladéktalanul értesítse levélben vagy telefonon a szülőket. 

- Ismerje meg csoportjának minden tagját. A megismeréshez használja fel az emberi érintkezés 

szabályaiban elfogadott formákat, a szokásos pedagógiai, pszichológiai és szociálpszichológiai 

vizsgálódásokat, lehetőség szerint rögzítse ismereteit.  

- Csoportja tagjainak személyes problémáival, egyéni gondjaival –empátiás készségét 

felhasználva- külön is foglalkozzék, igyekezzen bensőséges kapcsolatra törekedni növendékeivel. A 

tudomására jutott intim dolgokat, egyéni és családi titkokat bizalmasan kezeli, másnak tudomására 

nem hozza. A gyermekvédelmi esetekben is csak szükség esetén az illetékes kollégával, illetve a 

kollégiumvezetővel közli minél jobb, gyorsabb és hatékonyabb megoldás érdekében. 

- A csoportvezető céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, figyelemmel kíséri 

növendékei iskolai munkáját, ellenőrzi a tanulók eredményeit, osztályzatait.  

- Rendszeres kapcsolatot tart a tanulók összes tanárával, de legfőképpen a növendékek 

osztályfőnökével. Félévenként szükség esetén sűrűbben tájékoztatja a szülőket a gyermek kollégiumi 

tevékenységéről, magatartásáról. Saját belátása szerint behívhatja a szülőt megbeszélésre.  

- Az osztályfőnökökkel és a szülőkkel kapcsolatot tartva segítse csoportja növendékeinek 

pályaválasztását.  

- Szorgalmazza csoportja tagjainak részvételét a kollégiumi és iskolai fakultatív, tájékoztató, 

műveltségnövelő programokon.  

- Ellenőrzi csoportja tagjainak tanulószobai, tanulmányi munkáját, havonta csoportfoglalkozást 

tart, félévenként egy-két alkalommal ellenőrzést tart a személyes holmik rendben tartása érdekében. 

A felmerült rendellenességeket javítja.  

- Tudja és figyelemmel kíséri, hogy csoportjának tagjai milyen kötelező vagy fakultatív iskolai 

programokon vesznek részt. Regisztrálja, hogy ki milyen egyéb – az iskolai munkához tartozó- 

szakkörökön, előkészítőkön vesz részt, valamint engedélyezi, hogy egyéb –nem konkrétan a 

tanulással összefüggő- programokon kívánnak jelen lenni. Lehetőség szerint kiszűri azokat a 

programokat, amelyek nem szolgálják a tanuló személyiségének épülését. Tehát pedagógiailag felelős 

azért, hogy kit, hova enged el, természetesen nem csorbítva a tanulók jogait.  

- Folyamatosan figyelemmel kíséri csoportja új tagjainak (különösen az elsősök) 

beilleszkedését mind a kollégiumi, mind az iskolai életbe. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő 

problémákat a kollégiumvezetővel, kollégáival, illetve az iskolai tanárokkal megbeszélve igyekszik 

megoldani.  

- Saját tanári szakjaiból csoportja tagjainak, szükség esetén a többi kollégistának is 

korrepetálást, egyetemi előkészítőt, tudományos vagy ismeretterjesztő tájékoztatást tart.  

- A kollégium belső rendszabályainak és a közösen megállapított és elfogadott rendnek 

megfelelően ellenőrzi a napi szobarendet és értékeli a csoport fegyelmi helyzetét.  

- Tanév folyamán a csoport tagjainak osztályaiban óralátogatáson vesz részt. Tapasztalatait 

rögzíti, szükség esetén megbeszéli szaktanárral, az osztályfőnökkel, illetve a kollégiumvezetővel.  

- Javaslatot tesz csoportja tagjainak jutalmazására, dicsérésére, de büntetésére, 

fegyelmezésére is.  



 

IV/2/3/1. Éjszakai ügyeletes kötelezettségei 

 

- Készenléti ügyelet 22 órától 06 óráig.  

- A Házirendben foglaltakat érvényesíti.  

- Éjszaka folyamán szükség szerint intézkedik:  

  - a beteget ellátja gyógyszerrel szükség esetén. 

- tűz esetén a Tűzriadó-tervben foglaltak szerint jár el,  

- nem várt esemény előfordulásakor értesíti a felelős személyt (portás,  

    intézményvezető stb. ) 

- Az ügyelete során előfordult eseményeket naponta bejegyzi az erre a célra rendszeresített 

ügyeleti naplóba.  

- A munka ideje alatt az egész kollégiumot érintő eseményekre kellőképpen időben reagál és 

felelősséggel intézkedik.  

- Ügyeleti munkája mellett szükség szerint pedagógiai jellegű feladatokat is teljesít.  

- Bejelenti a hiányzók nevét és osztályát a gimnáziumi iskolatitkárnak. 

- A hiányzó tanulók étkezését kijelenti a 221-es melléken, lejelenti a 118-as melléken.  

 

IV/3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

IV/3/1. Kollégium és a gimnázium  

 

A kollégium vezetője és a nevelők meghívással részt vesznek a gimnázium nevelési értekezletén, 

diákfórumon, különböző rendezvényeken. A kollégiumi rendezvényekre meghívást kap az intézmény 

főigazgatója, a gimnázium igazgatója és az érintett osztályfőnökök.  

A kollégium vezetője a gimnáziumnak változás esetén jelzi a tanulói létszám alakulását.  

 

A kollégiumi nevelők havonta ellenőrzik a tanulók által jelentett és a naplóban lévő jegyek 

egyezőségét. Az érintett osztályfőnökökkel, szaktanárokkal napi munkakapcsolatot tartanak fenn.  

A gimnázium szaktanárai igény szerint korrepetálást tartanak a kollégiumban.  

 

IV/3/2. Kollégium és a konyha  

 



A kollégium igény szerint kapcsolatot tart fent a konyhával, az ebédlőhöz kapcsolódó programokat 

két nappal az események előtt egyeztetik. 

A DT a kollégisták igényeit felmérve az étlap összeállítására javaslatot tesznek.  

 

IV/3/3. Kollégium és a pénztár  

 

Az ügyeletes nevelő naponta 9.00 óráig telefonon bediktálja a távollévő (az étkezést igénybe nem 

vevő) tanulók nevét, osztályát. Ha a tanuló nem találja az étkezőkártyáját, 11.00 óráig a pénztárban 

letiltathatja. Igazolást kap és étkezhet. (Ha elkésik a bejelentéssel, aznap már nem kap ebédet.)  

A pénztár meghatározza a térítési díj befizetésének időpontját és egy jegyzéken a befizetendő 

összeget. Ezt a díjfizetést megelőző héten a kollégium falitáblájára kifüggeszti.  

A térítési díj befizetési határidejének lejárta után a pénztár listát készít és küld a nem fizető 

tanulókról. A mielőbbi befizetést a nevelőtanárok szorgalmazzák.  

A díjkedvezményt igénybevevő tanulók részére a kollégium biztosítja a nyomtatványt, amelyet a 

tanulóknak kitöltve, közvetlenül a pénztárba kell eljuttatniuk. A benyújtás időpontjában a 

nyomtatványon jelzett adatok nem lehetnek 1 hónapnál régebbiek.  

 

IV/3/4. Kollégium és a gondnokság  

 

A hálókban előforduló műszaki hibákat az ügyeleti szobában elhelyezett füzetbe kell a tanulóknak  

(szobaszám, a probléma rövid ismertetése és dátum) bejegyezni. Azonnali megoldást kívánó hibát az 

ügyeletes nevelőnek jelzik, aki haladéktalanul a gondnoknak jelenti.  

 

IV/4.  A kollégium dokumentumai és azok megismertetésének rendje  

 

(Pedagógiai program, Éves munkatervek, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, beszámolók) 

A felsorolt dokumentumok írásos anyaga a nevelői szobában és az igazgatói irodában 1-1 példányban 

bármikor a szülő és a tanuló kérésére olvasható.  Az újonnan érkező tanulókkal a nevelők 

csoportfoglalkozáson ismertetik a dokumentumok tartalmát és a hozzáférés lehetőségét és helyét. Az 

ismertetett dokumentumok az intézmény honlapján is megtalálhatóak.  

Szülői kérelemre tájékoztatást a kollégium vezetője ad.  

 

IV/5. Külső kapcsolatok  

 

IV/5/1. Iskola-egészségügyi ellátás  



 

A tanulók egészségügyi problémáik esetén azt az ügyeletes tanárnak jelentik, aki a probléma 

mértékének megfelelően intézkedik. Mentőt hív, kihívja az ügyeletes orvost, lázat mér, gyógyszert ad 

ill. iskolaorvoshoz küldi a tanulót. Az iskolaorvos hétfőn az Attila utcában rendel 13.00-tól. Keddtől 

csütörtökig a gimnázium épületében 13.00-tól, 14:00-ig.  

Ha az iskolaorvos megítélése szerint szükség van rá, akkor a nevelőtanáron keresztül veszi fel a 

kapcsolatot a szülővel. Az iskolaorvos mondja meg, hogy a tanuló hazautazhat vagy továbbra is járhat 

iskolába. A hiányzást az iskolaorvos igazolja.   

 

IV/5/2. A gyermekjóléti szolgálat  

 

Az intézményi védőnő személyesen és telefonon tartja a kapcsolatot a városi gyermekjóléti 

szolgálattal. Az általuk szervezett továbbképzéseken, értekezleteken részt vesz. Szoros 

munkakapcsolatot tart fenn az általános iskola és a gimnázium gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőseivel, valamint a nevelőtanárokkal. A tevékenységéhez szükséges felméréseket, azok 

kiértékelését elvégzi. Az érintett tanuló családjával felveszi a kapcsolatot és segítő tanácsokkal látja el 

őket. Munkájáról, a problémákról, eredményekről félévente beszámolót készít. Szervezett 

továbbképzéseken, értekezleteken részt vesz.  

 

IV/5/3.  A szülők és a nevelők együttműködése 

 

A távolság és egyéb nehézségek ellenére minden lehetőséget meg kell ragadnunk a szülői ház és a 

nevelőtestület jó együttműködéséhez. Nevelőmunkánk eredményességének feltétele, hogy a szülői 

igényeknek meg tudjunk felelni, miközben a tanulók segítő, elfogadó együttműködése is fennáll.  

 

Az együttműködés formái:  

 

A kollégium a következő együttműködési formákat ajánlja:  

- előre tervezett szülői értekezletek, fogadóórák,  

- az első beszálláskor az új kollégisták szüleinek 

- a gimnáziumi szülői értekezlettel egy napon, azt megelőző időpontban, évente két 

alkalommal, 

- rendezvényeink nyitottak, 

- alkalomszerű, személyes találkozások, meghívások, 

- telefonon, levélben történő kapcsolattartás.  

 



A szülők részéről a következő közreműködési formákat kérjük:  

- együttműködő, érdeklődő hozzáállást a közös célok megvalósítása érdekében,  

- őszinte véleménynyilvánítást és a problémák nyílt megbeszélését, közös megoldásukra tett 

erőfeszítéseket,  

- lehetőségeikhez mért segítségnyújtást az elhelyezés körülményeinek javításában, alapítványi 

támogatásban.  

 

IV/5/4.  Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje 

 

A kollégium szabadon látogatható kivéve azokban az időpontokban, amikor a diákok kötelező 

feladataiknak tesznek eleget. Tanulóink nem fogadhatnak látogatót szilencium idején, hétfőtől-

csütörtökig 15:00 és 18:00 óra között, valamint hétfőnként 18:45 és 19:30 között. A vendégeket csak 

közös helyiségekben fogadhatják tanulóink (I: emeleti társalgó, könyvtár), és legkésőbb 21:00 óráig el 

kell hagyják az épületet.  

 

IV/6.  A kollégiumi felvétel, átvétel és a jogviszonyok megszűnése 

 

Elhelyezési adottságainkat maximálisan kihasználva igyekszünk a jelentkezőknek lehetőséget 

biztosítani.  

A kollégiumi tagságot évente kell megújítani. A tagsági igényt a csoport nevelőtanárának adják le a 

tanulók a tanév végén. Új igényt a kollégium vezetőjének kell jelenteni. A felvételről, a törvényi 

előírások, valamint a DT és a nevelőtestület által elfogadott feltételek teljesülése alapján a kollégium 

vezetője dönt. A csoportbeosztásról a nevelőtestület véleményének kikérésével a kollégium vezetője 

dönt.  

 

A DT és a nevelőtestület által elfogadott feltételek a felvétel elbírálásánál: 

Kapjon kollégiumi ellátást az a tanuló, aki:  

 

- 20 km-en kívül él vagy, ha a reggeli és délutáni utazás feltételei nem biztosítottak.  

- Veszélyeztetett családban nevelkedik, a lakhely távolságától függetlenül, ha a tanulmányi 

minimumot teljesíti.  

- Nem bukik évismétlésre.  

- A kollégiumi és iskolai házirendet betartja.  

 

A fegyelmivel kizárt tanuló következő évi igényét külön vizsgálni kell: 



- magatartását,  

- ki kell kérni az iskolai tanárok véleményét,  

- tanulmányi átlag: 3,5. 

 

Megszűnik a kollégiumi jogviszony, ha 

- a tanuló tanulmányait befejezte, 

- azt a szülő kéri,  

- más kollégium a tanulót átvette, 

- jogerőre emelkedett a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat, 

- azt a kollégiumi térítési díjhátralék miatt az igazgató megszünteti. (Ez utóbbi esetén a tanulót, 

szülőt előtte fel kell szólítani, vizsgálni kell a tanuló szociális helyzetét. Az intézkedéseket írásban 

dokumentálni kell.) 

Nem szűnhet meg a jogviszony, ha nélküle a tanuló nem tudja teljesíteni a tankötelezettségét. 

 

IV/7. A tanuló távolmaradása  

 

Ha a tanuló nem tud az előírt időben a kollégiumba megérkezni, azt a szülőnek jelentenie kell. Ha az 

ok előre várható, tervezett, akkor a nevelőtanárnak, ha váratlan, az éppen ügyeletet teljesítő 

nevelőnek kell jelenteni.  Ha a tanuló szülői bejelentés nélkül nem érkezik meg, akkor a szülőtől 

telefonon érdeklődni kell.  

A gyermek hollétét ki kell deríteni.  

A hét közbeni eltávozást személyesen a nevelőnek, ügyeletesnek kell jelenteni. A távol-maradást a 

pénztár felé nekik kell jelezniük. 

 

IV/8. A tanulók rendszeres tájékoztatásának, véleménynyilvánításának formái és rendje  

 

A kollégiumi dokumentumokat (Pedagógiai program, SZMSZ) az Interneten elolvashatják a tanulók.  

A DT által véleményezett és a nevelőtestület által elfogadott éves munkatervet a tanulókkal a 

nevelők csoportfoglalkozás keretében ismertetik, ill. a falitáblán és az Interneten olvasható. A 

tanulókat érintő eseményekről (beszállásolás, térítési díj fizetése, talált dolgok, rendezvények 

időpontja…) a faliújságra kitett hirdetményen vagy a hangosbemondón keresztül adunk tájékoztatót.  

A DT döntéseit, határozatait a DT tagok ismertetik a tagsággal, de a faliújságra is kikerül egy 

emlékeztető.  

A tanulók véleményeiket személyesen, a nevelőtanáron vagy a DT tagokon keresztül juttathatják el a 

kollégiumvezetőhöz. Évente fórum keretében lehet véleményt nyilvánítani.  



 

IV/9. Védő, óvó előírások, eljárások rendje  

 

IV/9/1. Gyermek- és ifjúságvédelem  

 

A kollégiumban az ifjúságvédelmi feladatok összehangolását, irányítását ifjúságvédelmi felelős végzi, 

de minden pedagógus közreműködik megoldásukban. 

 

Alapvető feladatok:  

- A kollégisták és a szülők tájékoztatása azon lehetőségekről, melyekkel élhetnek. 

(Személyekről, intézményekről, ahová problémáik megoldásáért fordulhatnak.) 

- Anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának 

kezdeményezése. 

- Egyéb veszélyeztető okok esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése.  

 

Együttműködési lehetőségek kihasználása:  

- polgármesteri hivatalokkal,  

- a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal,  

- a nevelési tanácsadóval,  

- gyermekorvossal és ifjúsági védőnővel,  

- drogambulanciával, pszichológiai szolgálattal.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek:  

- segítő beszélgetés, személyes találkozás,  

- mentálhigiénés és egyéb egészségvédelmi programok, drogmegelőzés,  

- szülőkkel való együttműködés,  

- szülői értekezletek adta lehetőségek kihasználása,  

- felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaválasztás segítése,  

- helyi és országos támogatások megszerzésének, pályázatokon, ösztöndíjakon való részvételek 

segítése. 

  

IV/9/2. Gyermekbaleset megelőzésének feladatai ill. baleset esetén teendő intézkedések  



 

A tanulókat csoportfoglalkozás keretében balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. Ismertetni kell 

a tanulókkal a veszélyeket, a helyes magatartást, a baleset esetén teendő feladatokat, a bejelentési 

kötelezettségüket. Az oktatásról jegyzőkönyv készül, amit a tanulóknak alá kell írniuk.  

Baleset esetén a tanulóknak azt haladéktalanul jelenteniük kell a legelőbb elérhető nevelőnek, 

ügyeletesnek, csoportvezetőnek és a kollégium vezetőjének. A balesetről jegyzőkönyv készül, és 

nyilván kell tartani. Három napon túl gyógyuló sérülést ki kell vizsgálni. (20/2012. EMMI rendelet 

XVIII. fejezet 168-169.§)  

 

IV/10.  Kollégiumi foglalkozások rendje, szervezeti formái  

 

A kollégiumban a törvényben előírt időkeretek között- felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, 

speciális ismereteket adó, felkészítő, szabadidő eltöltését szolgáló egyéni és csoportos foglalkozások, 

valamint a tanulókkal való egyéni törődést és gondoskodást biztosító tevékenységek vannak. Ezen 

belül kötelező és választható a foglalkozások.  

 

IV/10/1. Szilenciumi foglalkozások (kötelező) 

 

Kijelölt szilenciumi termekben, tanulószobában, a házirendben meghatározott időben tanári 

felügyelettel folyik. Az ezeken való részvétel a minősítési rendszerben rögzített. A közös 

helyiségekben és a hálószobákban való egyéni, esetleg páros tanulást az eredmények, a 

megbízhatóság figyelembevételével a csoportvezető nevelő bírálja el, és az ellenőrzést az ügyeletes, 

az ezzel megbízott nevelő végzi. A végzős évfolyam tanulóinak nem kötelező a szilenciumi termekben 

tanulniuk.  

 

IV/10/2.  Csoportfoglalkozások  

 

A csoportfoglalkozásokat a megtartott témakörök és a résztvevők szerint két csoportra osztjuk.  

 

IV/10/2/1.  Az évfolyamonként tartandó csoportfoglalkozás (kötelező)  

 

Ezeken, a csoportfoglalkozásokon az alapprogram kerettervében meghatározott témaköröket 

dolgozzák fel. A foglalkozásokat a házirendben meghatározott időben az a nevelő tartja, aki azt az 

éves munkatervben felvállalta.  

 

IV/10/2/2.   A tanulócsoportonként tartandó foglalkozások (kötelező)  



 

Ezeken alapvetően:  

- a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése, 

- a mindennapi élettel kapcsolatos ismeretek ismertetése (napi és heti feladatok, közösségre 

vonatkozó feladatok …)  

- a szociális viselkedés alapvető szabályainak elsajátítása  

- a kollégiumi élet szervezésével összefüggő ismeretek átadása történik.  

A foglalkozásokat a csoport nevelőtanára vezeti és a hozzátartozó tanulóknak kötelező ezen részt 

venni. A foglalkozások számát a nevelőtestület határozza meg.  

 

IV/10/3. Felzárkóztató, felkészítő egyéni és csoportos foglalkozások  

 (választható foglalkozások) 

 

IV/10/3/1. Korrepetálás  

 

Alapvetően a tanulási problémákkal küszködő, a tanulásban lemaradt, egyes tantárgyakkal nehezen 

boldoguló tanulók segítését szolgálja. 

A foglalkozásokat iskolai és kollégiumi tanárok tartják.  

 

IV/10/3/2. Internet  

 

Az iskolai számítástechnikai ismeretek gyakorlását, új információk szerzését szolgálja.  

 

IV/10/4. A szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások (választhatóak) 

 

A tanulók a tanév első hetében jelzik, hogy milyen kötelezően és szabadon választott foglalkozásokon 

kívánnak részt venni. Az igények felmérése után, szeptember 30-ig kell a tanulói foglalkozási tervet a 

kollégiumvezetőnek elkészítenie. A nevelőtestület fogadja el és ez alapján készül az éves munkaterv.  

 

IV/10/4/1. Sport, háziverseny, kollégiumok közötti verseny  

 

A kollégiumok közötti leány labdarúgó versenyt az őszi időszakban szervezzük. Az időpontot 

évenkénti egyeztetéssel határozzuk meg. Tétje egy torta.  



Házon belül asztalitenisz-és sakkversenyeket, illetve házibajnokságokat bonyolítunk.  

 

IV/10/4/2. Kézműves szakkör  

 

A tanév elején meghirdetett programra jelentkezhetnek a tanulók. A szakkör témái időszakhoz 

kötöttek (pld. karácsony előtt gyertyaöntés, húsvét előtt tojásfestés), illetve új technikák elsajátítását 

teszik lehetővé (pld. üvegfestés, gyöngyfűzés). A tanulók létszáma nem kötött. Ha túl sok az egyes 

témákra jelentkező, akkor külön csoportnak plusz  foglalkozás tartható.  

 

IV/10/4/3.  Filmklub  

 

A filmeket a tanév elején határozzák meg a klubvezető és a klubtagok. A vetítés időpontját az 

elfoglaltság és a filmek beszerezhetősége határozza meg.   

 

IV/10/4/4. Főzőiskola  

 

A foglalkozások formája óraszerű de nem kötött időszakú. Kötetlensége az ételkészítés fajtájától függ. 

A foglalkozások tanári vezetéssel történnek. Helye az általános iskola tankonyhája. Optimális létszám 

6-8 fő, hogy mindenkinek jusson feladat. A foglalkozások tartalma: a diákok konyhavezetéssel 

kapcsolatos gyakorlati készségeket sajátíthatnak el. Ételkészítés, terítési szabályok, konyhai eszközök 

használata, a konyha rendeltetése.  

Finanszírozás: Az intézmény konyhája biztosítja a nyersanyagok egy részét, a többit a résztvevő 

diákok egyenlő arányban pótolják. 

  

IV/10/4/5. Mindennapi testedzés formái 

 

Kollégiumunk igyekszik gondoskodni arról, hogy diákjaink megfelelő mennyiségű testedzésben 

részesüljenek. Több sportágban rendezünk számukra bajnokságot, Intézményünk területén 

kosárlabdapálya, focipálya, konditerem található, amelyet korlátlanul használhatnak 

szabadidejükben. használhatnak 

 

IV/11. Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények rendje, hagyományok ápolása  

 

Az éves munkatervben, illetve eseménynaptárban kell rögzíteni az adott tanévben megtartandó 

rendezvényeket. A nevelőtestület határozza meg az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények 

időpontját, azok lebonyolításáért felelősök személyét. A feladatok elosztásánál figyelembe kell venni, 



hogy a nevelők terhelése egyenletes legyen, az időpontok ne torlódjanak, és ne ütközzenek a 

gimnáziumi rendezvényekkel.  

Hagyományos rendezvények: Télapó, Tortakupa, Ballagás.  

 

  


