Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium

HÁZIRENDJE
A kollégiumra vonatkozó speciális szabályok

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiumának legfontosabb feladata a
megfelelő és nyugodt feltételek biztosítása, a tanulók tanulmányi munkájának elősegítéséhez,
személyiségük sokoldalú és harmonikus fejlődéséhez.
Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az
iskola tanulói számára nyújt elhelyezést.
A kollégiumi felvételi kérelmet az iskolai felvételi értesítő átvétele után, de legkésőbb május 20-ig kell
eljuttatni a kollégiumvezetőnek címezve. A felvételről a kollégiumvezető javaslata alapján az iskola
igazgatója dönt, melyről május 31-ig írásban értesítést küldünk. Elbírálási elvek: tanulmányi eredmény,
szociális háttér, intézmény bejárással történő megközelíthetősége.
Felsőbbéves tanulók további kollégiumi elhelyezéréről a tanuló tanulmányi eredményei és magatartása
alapján a kollégium vezető dönt a tanév befejezése után két héten belül.

A tanuló jogai

1. A kollégiumba - az adott tanévre - felvételt nyert tanuló joga, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön.
2. A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a kollégiumi Diákönkormányzat szerveibe.
3. A levelezéshez, továbbá kollégiumban a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e
jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának
gyakorlását.

A tanuló kötelességei
1. Megtartsa a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei és a kollégiumhoz tartozó területek
használati rendjét, a kollégium szabályzatainak előírásait.
2. Az önkiszolgáló és önkormányzati munkában ráeső feladatokat a legjobb tudása szerint elvégezni.
3. A kollégiumi közgyűléseken részt venni.
4. Az előírások szerint meghatározott kollégiumi díjat a fizetési napokon előre befizetni.
5. A kollégiumba történő bevonuláskor, illetve annak elhagyásakor az ideiglenes be- és kijelentkezési
kötelezettségének eleget tenni.

A közösségi együttélést alapvetően meghatározó szabályok

A kultúrált közösségi együttélés, a kollégium állagának megóvása és az alapvető higiéniai
követelmények teljesítése érdekében az alábbi tevékenységek folytatása a kollégium teljes területén
TILOS:
1. A közösségi, vagy a személyi tulajdonban, lévő tárgyakban szándékosan kárt tenni!
2. A kollégium területére szeszes italt behozni, alkoholos italt fogyasztani!
3. A kollégium ablakaiba kiülni, onnan kikiabálni, illetve bármit az ablakon kidobni!
4. A szerencse- és hazárdjáték, illetve fogadás!
5. Verekedni, durván viselkedni, trágár hangnemben beszélni!
6. A kollégium területén szigorúan tilos a dohányzás!
7. A kollégiumban bármilyen állat tartása!
8. A tanulmányi munkát elősegítő és a mindennapos használatra szánt eszközökön, berendezési
tárgyakon kívül más tárgyak behozatala és tárolása a kollégiumba, csak a kollégium vezetőjének
engedélyével lehet.
9. Nagyteljesítményű elektromos fogyasztók (rezsó, merülő forraló) behozatala és használata!
10. Hangszórók nagy hangerővel való hallgatása. Amennyiben valaki nagy hangerővel óhajt zenét

hallgatni, azt csak fejhallgató segítségével teheti!
11. A mobiltelefonok használata:
- szilenciumi idő alatt,
- közgyűléseken, ünnepélyeken,
- takarodó után!
12. A kollégiumban felejtett felszerelésekért a délelőtti órákban a kollégiumba visszajönni a
felszereléseket a tanórák közötti szünetekben visszahozni!
13. A kollégiumi szobákban 12.00 óráig tartózkodni!
14. A falakra, ajtókra bármit írni, rajzolni, festeni és ragasztani!
15. A szobák berendezési tárgyait, felszereléseit a szobákból, bármely más helyiségbe átvinni! A
szobák berendezését csak a kollégiumvezető engedélyével lehet megváltoztatni!
16. A szobákban élelmiszert tárolni és azt fogyasztani!

A munkarend

1. Szorgalmi időszakban a tanulók vasárnap déltől, péntek 17 óráig tartózkodhatnak a kollégiumban.
2. Indokolt esetben - kollégiumvezetői engedéllyel - a tanulók hétvégén, illetve tanítás nélküli napokon is
bennmaradhatnak az intézményben. Megfelelő létszám esetén a kollégium vezetője nevelőtanár
felügyeletét is biztosítja.
3. A tanulók a vasárnapi beérkezéskor kötelesek az ügyeletes tanárnál jelentkezni, illetve a jelenléti
ívet aláírni. Akadályoztatás esetén a tanuló illetve szülei kötelesek az ügyeletes tanárt értesíteni az
akadályoztatás okáról és a várható visszaérkezés időpontjáról.
4. Indokolt esetben - szülői kérésre - a diákok hétfőn reggel is visszajöhetnek a kollégiumba.
5. A tanulószobában, a hálószobában, illetve a közösségi helyiségekben észlelt hiányosságokat,
esetleges károkozást visszaérkezés után azonnal jelenti a tanuló az ügyeletes tanárnak.
6. Tanuló hét közben csak szülő előzetes kérésére, illetve a tanulmányokkal szoros összefüggésben,

és indokolt esetben maradhat távol kollégiumból. A tanulók bármilyen okból történő - távolmaradásához
az osztályfőnök előzetes beleegyezése is szükséges, melyet a tanulók ellenőrző könyvébe is be kell
jegyezni
7. Hét közben a tanulók csak indokolt esetben - a csoportnevelő és az ügyeletes tanár engedélyével utazhatnak haza. A hazautazás okát és a várható visszaérkezés időpontját az "Eltávozási" füzetbe írja
be a tanuló.
8. A szilencium a tanulók számára kötelezően előírt foglalkozás.
Nem kötelező az első szilencium annak a tanulónak, akinek a tanulmányi átlag az előző félévben 4,00
felett volt.
Nincs kötelező szilenciuma annak a tanulónak, akinek tanulmányi eredménye az előző félévben 4,50
felett volt.
A szilencium alól felmentett tanulók nem zavarhatják tanulótársaikat.
A kötelező szilencium alóli felmentést a csoportnevelő visszavonhatja, ha a tanuló:
- tanulmányi eredménye tartósan romlik,
- tanulmányi, feladat beadási kötelezettségének nem tesz eleget,
- a tanuló iskolai igazolatlan hiányzása meghaladja a 3 órát,
- az iskolából tartósan hiányzik,
- magatartása ezt indokolja.
Szilenciumi idő alól felmenthető az a tanuló, akinek kötelező iskolai elfoglaltsága, sportköri
tevékenysége azt indokolja és tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését, nem akadályozza.
Állandó kimenő csak megfelelő tanulmányi eredmény elérése esetén és előzetes szülői hozzájárulással
adható tanulmányi-, kulturális és sporttevékenység folytatásához.
9. A kimenő szabályozása:
Általános kimenők (hétköznap és vasárnap):
Minden tanuló számára délután 15.45 óráig.
9. és 10. évfolyamosoknak: 19.00 órától 20.30 óráig.

11. 12. és 13. évfolyamosoknak: 19.00 órától 21.00 óráig.
Kimenő egyéni elbírálás alapján – csoportnevelői és ügyeletes tanári hozzájárulással, egyszeri
alkalommal - a Házirend szabályozásától eltérően is engedélyezhető.
10. Betegség esetén:
A tanulók kötelesek orvosi rendelésen megjelenni, arra a beteg füzetet magával vinni.
Az új betegek reggel kötelesek az ügyeletes tanárnál jelentkezni.
Az a kollégista, aki az iskolában betegszik meg, az iskolát csak osztályfőnökének engedélyével
hagyhatja el.
A beteg tanuló hazautazás át az orvos javaslata alapján a csoportnevelő, vagy az ügyeletes tanár
engedélyezi. Az "Eltávozási füzetben" a hazautazás az eltávozás szabályai szerint rögzítésre kerül.
Amennyiben a tanuló hazautazás a nem megoldható, és a betegsége a fertőzés veszélyével járna,
illetve zavarná a szobatársakat, a beteg tanulót a betegszobában kell elkülöníteni.
11. A szobák használata:
A reggeli távozást megelőzően a szobákban rendet kell rakni, a nem használt ruhaneműt, cipőt,
felszerelési, tárgyakat a szekrényekben kell elhelyezni és azokat bezárni. A szobákat be kell zárni és a
kulcsokat le kell adni a portán.
Az iskolai foglalkozások befejezésével (de 12.00 óra után) a tanulók felveszik a tanuló és hálószoba
kulcsát, az ajtók kinyitása után azonnal visszahozza és leadja a portán.
A tanulók csak saját szobájuk kulcsát vehetik fel!
A lámpák, rádiók és egyéb elektromos berendezések csak a benntartózkodás ideje alatt tarthatók
bekapcsolva.
12.

A teakonyha használata:

A teakonyha a tanulók étkezésére, korlátozott módon főzésre és sütésre szolgáló helyiség. A
helyiségben mindenki köteles rendet hagyni maga után. Élelmiszert csak a teakonyhában szabad
tárolni.
A teakonyhát 21.30 óráig: lehet használni.

13.

Hazautazás:

A tanulók pénteken 17.00 óráig hagyják el a kollégiumot. Hazautazás előtt a szokbákban rendet kell
tenni, ellenőrizni kell, hogy az elektromos berendezések ki legyenek kapcsolva, az ablakok be legyenek
csukva.
A szobákat be kell zárni és a kulcsokat a portán le kell adni.

A kollégiummal jogviszonyban nem állók belépésének és benn tartózkodásának rendje:

1. A tanulók szülei:
A szülőket a diákok a porta előterében, illetve közösségi helyiségeiben fogadhatják, szi"lenciumon kívüli
időben. A szülőket a portás, illetve a napos fogadja és ők értesítik a tanulót a látogató érkezéséről.
Kivételes esetekben - év eleji, év végi beérkezéskor és távozáskor - a szülők a háló-, és
tanulószobákba is felmehetnek.
2. A tanulók osztálytársai, barátai:
A tanulók vendégeiket kizárólag szilenciumon kívüli időben fogadhatják, a porta előterében. A szobákba
a vendégek még rövid időre sem mehetnek be.
3. Más, az intézménnyel jogviszonyban nem lévő személyek:
Indokolt esetben - kizárólag a kollégium vezetőjének engedélyével - a tevékenységük szükséges
idejére, és a kollégium valamely dolgozójának kíséretében tartózkodhatnak az intézmény területén.
Naposi szolgálat kötelmei:

1. A naposi teendők ellátása (az éjszaka kivételével) 21.00 órától másnap 21.00óráig tart.
2. A 21 órakor kezdődő szolgálat eligazításra összeírja és kiértesíti a másnap szolgálatba lépő
diáktársait. Gondoskodik az esetleges hiányzók pótlásáról.
3. Ellenőrzi és értékeli az ebédlői és folyosói szolgálatosok munkáját. Az
hiányosságokról értesíti az ügyeletes nevelőtanárt.

észlelt

4. Szolgálati (tartózkodási) helye a porta előtti előtér megérkezéstől 15.45 óráig valamint a szilencium
szünetében.
5. A kollégiumba érkező hivatalos vendégeket üdvözli és a keresett irodába, irányítja.
6. Az esti órákban (a vacsora után) figyelemmel kíséri a kollégiumi rendet,a zavaró tényezőket különös tekintettel a balesetveszélyes helyzetekre jelenti az ügyeletes tanárnak.
7. A takarodó előtti időben segít az ügyeletes tanárnak az esti teendők ellátásában (létszám, zuhanyzó
rend stb.).
8. A reggeli ébresztéskor segít az ügyeletes tanárnak a reggeli teendők ellátásában.
Pécs, 2010. január 25.

