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1. PREAMBULUM
Ez a házirend a debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium, kollégiumi intézményegységében lakó tanulók és az ott dolgozó nevelők
életét, a kollégium működését szabályozza.
A kollégium székhelye:
Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2.
A fent jelölt intézmény helyiségeiből a III-as és V-ös épületeket foglalja magában. Az
intézmény alábbiakban felsorolt helyiségeit az iskola és kollégium közösen használja.
(tornaterem, könyvtár, ebédlő, tantermek, tankonyha)
A kollégiumi házirend összhangban van a köznevelési törvény előírásaival és az intézmény
tanügyi dokumentációival
2. Felvétel a kollégiumba
a./ Kollégiumba felvehető az a tanuló,
 aki érvényes szakértői javaslattal a debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium tanulói jogviszonyával rendelkezik, aki
tanulásban akadályozott tanuló, ha teljesen szobatiszta és önkiszolgáló képessége
megfelelő,
 aki értelmileg akadályozott tanuló, ha önkiszolgálásban együttműködő,
szükségleteit jelzi és szobatisztasága 3 hónapon belül kialakítható,
 akinek egészségi és mozgásállapota lehetővé teszi, hogy a kollégiumban kialakított
szabályzók szerint éljen,
 aki viselkedésével önmaga és társai testi épségét nem veszélyezteti,
 aki nem szenved fertőző betegségben (ezt beköltözéskor 3 napnál nem régebbi
orvosi igazolással igazolja),
 akinek a családi vagy közlekedési körülményeiben olyan változás következett be,
amely a napi bejárást nem teszi lehetővé,
 akinél a gyámhivatal gyermekvédelmi prevencióként elrendeli a kollégiumi
elhelyezést,
 aki külföldi állampolgárságú diák, ha rendelkezik magyarországi tartózkodási
engedéllyel,
 aki gyermekvédelmi szakellátásban részesül, és fenntartói engedéllyel rendelkezik
b./ A felvételt a szülő (gondviselő) kérheti (a 2/a. pontban megfogalmazott feltételek
alapján.
 A kérelem írásban, az erre a célra készült nyomtatvánnyal történik.
 A kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól.
 A kérelem benyújtásának határideje (folyamatos tanulói jogviszony esetén június
15-ig, új tanulók esetében augusztus 30-ig)
 A felvételről, illetve az elutasításról a szülőt (gondviselőt) írásban kell értesíteni.
 Az elutasító határozat ellen a szülő jogorvoslattal élhet. A fellebbezést a határozat
kézhez vételétől számított 15 napon belül a kollégiumot működtető intézmény
igazgatójához lehet benyújtani.
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c./ Kollégiumi elhelyezés megszűnése:
 Megszűnik a kollégiumi tagság, ha a tanulói jogviszony megszűnt (pl. más
intézménybe távozik, tankötelezettsége megszűnik).
 A szülő írásban kéri a kollégiumi elhelyezés megszüntetését (a kérelem beadásának
időpontját követő min. 3 munkanap elteltével).
A megszűnés időpontjáról a szülő (gondviselő) írásban értesül.
 Megszűnik a kollégiumi tagsága annak a tanulónak, akinél a szülő díjfizetési
kötelezettségének kétszeri írásbeli felszólítás után sem tesz eleget.
 A kollégiumból fegyelmi határozattal kizárt tanulónál a határozat jogerőre
emelkedésének napjától megszűnik a kollégiumi elhelyezés.
3. Munkarend a kollégiumban
a./ Szülők az alábbiakban felsorolt időpontokban és módon tartózkodhatnak a
kollégiumban.
 vasárnap délután 14 – 18 óráig
 pénteken 1330 – 15 óráig
 hétfőn reggel 7 – 745 –ig
A felsorolt időpontokban a tanulók átadása, átvétele, a ruházat cseréje, tisztálkodáshoz
szükséges anyagok átadása, valamint a szükséges gyógyszerek ápolói szobában való
leadása történik. Ettől eltérő időpontban csak a kollégiumvezető engedélyével, illetve
beteglátogatás címén tartózkodhatnak a kollégiumban.
b./ Távozás, hazautazás a kollégiumból:
 a tanuló szülői kísérettel távozhat a kollégiumból;
 önállóan közlekedhet, ha erről a szülő (gondviselő) írásban nyilatkozik;
 más személlyel, ha a szülő (gondviselő) írásban meghatalmazza.
Távozás időpontja: pénteken ebéd után (szülői kérésre, indokolt esetben 1700
óráig) ettől eltérően a szünidőket megelőző nap. Erről a kollégiumvezető írásban
értesíti a szülőt (gondviselőt).


Hazautazást a kollégiumból rendkívüli esetekben lehet korlátozni:
 rossz időjárás (p.: hóvihar) miatt, ha a tanuló hazaérkezése a
tömegközlekedéssel bizonytalan,
 betegség (pl.: járvány) miatt, amelyről orvosi javaslat alapján a kollégium
vezetője dönt.
A hazautazás megtiltásáról a szülőt haladéktalanul értesíteni kell! (telefon, vagy távirat)

c./ Visszaérkezés a kollégiumba
 vasárnap 1400 órától 1800 óráig
 hétfőn a tanítás megkezdéséig – a késés igazolatlan órát jelent az iskolában
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d./ Hiányzás, távolmaradás
 okát, idejét a szülő köteles bejelenteni (telefonon vagy írásban)
 betegség után a szülő köteles jelezni az érkezés időpontját (reggel 900 óráig történő
értesítés esetén a következő naptól lehet az étkezést törölni vagy igényelni)
e./ Kimenő
Kimenőt kaphatnak a tanulásban akadályozott tanulók, ha erről a szülő írásban
nyilatkozik (gyermeke önállóan tud közlekedni, ezért vállalja a felelősséget).
Szabályai:
 heti 1-2 alkalomra szól
 időtartama: 1600 – 1730 –ig
 a kollégiumvezető írásban engedélyezi
 visszavonásig érvényes
f./ Kimenő visszavonása
 ha a tanuló az engedélyezett időpontig nem tér vissza, és erre nincs elfogadható
indoka
 ha a kollégium házirendjét sorozatosan megsérti.
A kimenő megvonásáról a kollégiumvezető és a tanuló nevelői közösen döntenek, erről
a tanulót és a szülőt (gondviselőt) a kollégiumvezető írásban értesíti.
4. A kollégiumi foglalkozások rendje
1330
séta, pihenés
30
00
14 – 16 tanulási tevékenység
1600 – 1700 kulturális foglalkozás
1600 – 1620 szünet
1620 - 1800 mindennapos testedzés
1800 – 1830 vacsora
1830 – 1900 manuális tevékenység
5. A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumi tartózkodás során elvárt tanulói
magatartás
A tanuló jogai, kötelességei a kollégiumban
a./ A tanuló jogai
 Joga van, hogy a 2. sz. bekezdés a./ és b./ pontokban megfogalmazottak szerint
kollégiumi ellátásban részesüljön.
 Joga van, hogy a kollégiumban nyugodt, családias légkörben nevelkedjen. Szükség
esetén (értelmileg akadályozott tanuló) segítséget kapjon önkiszolgálási
tevékenységekben.
 Joga van igénybe venni a kollégiumban rendelkezésére álló eszközöket,
helyiségeket.
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 Joga van ahhoz, hogy egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 Joga van az iskolával közösen működő szakkörök, valamint a diákönkormányzat
munkájában részt venni.
b./ A tanuló kötelességei
 Köteles részt venni a kötelező kollégiumi foglalkozásokon.
 Kötelessége betartani a házirend szabályait.
 Kötelessége rendeltetésszerűen használni és megóvni a kollégium eszközeit,
felszereléseit. Vigyázni a kollégium rendjére, tisztaságára.
 A rá bízott feladatokat segítséggel, irányítással (értelmileg akadályozott) vagy
önállóan elvégezni.
 Önmaga és társai épségét veszélyeztető állapotot, rongálást azonnal jelezni az
ügyeletes felnőttnek (gyermekfelügyelőnek, ápolónak, éjszakai ügyeletesnek).
 Tartsa tiszteletben az intézmény, kollégium nevelőit, dolgozóit, tanulótársait.
 Kötelessége vigyázni személyes felszereléseire, ruházatára. Ruháit a kijelölt
szekrényekben, fiókokban tárolhatja (hálóterem és hozzátartozó tanuló).
 Köteles azonnal jelezni a gyermekfelügyelőnek, ha valamelyik ruhadarabja
elveszett, elhagyta vagy elvették tőle.
 A kimenő időtartamát köteles betartani
Tiltott, elvárt tanulói magatartás a kollégiumban
 Tilos a kollégiumban dohányozni, alkoholt és kábítószert fogyasztani, rágógumizni,
napraforgót fogyasztani
 Tilos a kollégiumba balesetveszélyes eszközöket (kést, ollót, borotvát), különböző
veszélyes szereket behozni. A borotválkozáshoz szükséges felszerelést köteles a
tanuló a gyermekfelügyelőnek átadni, és csak felügyelet mellett használni.
 Tilos gyógyszert magánál tartani (szükséges gyógyszereket a szülő/ (gondviselő)
adja át az ápolóknak).
 Tilos híradástechnikai eszközöket (rádiót, magnót) behozni.
 Ha a tanuló pénzt hoz magával (pl. kirándulásra, útiköltségre, ebéd befizetésére),
érkezéskor adja át a gyermekfelügyelőnek megőrzésre
 Mobiltelefon csak rendkívüli esetben és a kijelölt időpontokban használható.
A kollégiumba behozott tárgyakért, értékekért csak az előbb felsoroltak szerint vállalunk
felelősséget.
6. Fegyelmező intézkedések formái, alkalmazások elve
Azokat a tanulókat, akik a kollégium házirendjét megsértik, a kollégiumi közösség normáit
sértő magatartást tanúsítanak, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. A fegyelmi
intézkedésről a szülőt tájékoztatni kell a tanulói tájékoztató, üzenő füzetében és rögzíteni
kell a kollégiumi csoportnaplóba.
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Ha a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás lefolytatását
követően, fegyelmi büntetésben részesíthető. A tanuló fegyelmi és kártérítési felelősségét a
hatályos jogszabályok előírásai alapján kell lefolytatni.
Alkalmazható fegyelmi büntetések:
- megrovás
- szigorú megrovás
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése
- kollégiumból való kizárás
7. Kollégiumon kívüli rendezvényen elvárt tanulói magatartás
A kollégiumon kívül szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, ahol a tanuló részt vesz,
az általános magatartási szabályok érvényesek.
8. Helyiségek használata, védő és óvó előírások
-

-

9.

A kollégium helyiségeiben a munkarend szerint meghatározott időben
tartózkodhatnak a tanulók (4/c. pont). 800 – 1600 –ig az iskolai és tanulószobai
foglalkozások befejezéséig csak indokolt esetben és felnőtt felügyelete mellett
lehetnek a kollégiumban.
Az iskolával közös helyiségeket a következőképpen használhatják:
az iskola könyvtárát, a tornatermet, technikatermeket, számítástechnika termet,
tankonyhát (szakkörökön) felnőtt irányításával, felügyelettel használhatják.

Baleset-megelőzés
 Kollégiumban lévő elektromos eszközöket, gépeket, felszereléseket (mosógép,
magnó, tv, videós rádió, porszívó, mikró, hűtő) csak felnőtt felügyelete mellett
használhatják.
 A kollégium dolgozói (kollégiumi nevelők, gyermekfelügyelők, asszisztensek,
ápolók) kötelesek a tanulókat a baleset megelőzés szabályairól tájékoztatni, illetve
a szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni.
 A tanuló köteles a környezetében tapasztalt balesetről, veszélyekről az ügyeletes
nevelőt azonnal értesíteni.

10. Véleménynyilvánítás, tájékoztatás
A kollégiumi tanulók
tevékenységében.

képviselője

részt

vesz

az

iskolai

diákönkormányzat

A kollégiumban elhelyezett tanulók, ha személyiségét, jogait megsértették, elégedetlen a
működés körülményeivel, panaszt tehet:
 gyermekfelügyelőnél
 kollégiumi nevelőnél
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kollégium vezetőjénél

A tanuló panaszát – a sérülés súlyossága, a kommunikáció akadályozottsága miatt – a
szülők is továbbíthatják. Panaszt szóban és írásban lehet tenni. A panasz jogosságát meg
kell vizsgálni, ennek eredményéről a tanulót tájékoztatni kell.
A diáktanács működési feltételeit a kollégiumi intézményegység-vezetőnek kell
biztosítani. A diákkörök létrehozásainak szabályainál az iskolai házirendben leírt
szabályok érvényesek.
A szociális ellátások, kedvezmények, valamint a kollégiumban elhelyezett tanulók
jutalmazásánál, fegyelmező intézkedéseknél az iskolai házirendben meghatározott elvek és
formák itt is érvényesek.
11. Házirenddel kapcsolatos szabályok
Nyilvánosságra hozatal rendje:
A házirend jóváhagyását követően készül egy kivonat a tanulók számára, melynek
terjedelme és nyelvezete figyelembe veszi az értelmi sérülésből adódó sajátosságokat. A
házirendet a tanulókkal az értelmi sérülés súlyosságának és az életkornak a figyelembe
vételével kollégiumi nevelők ismertetik és értelmezik.
A házirend az eredetivel mindenben megegyező példánya épületenként, valamint a
könyvtár helyiségében lesz elhelyezve, úgy, hogy annak tartalma bármikor megismerhető
legyen a tanulók és szüleik, gondviselőik számára egyaránt.
Felülvizsgálat rendje:
A házirendet tanévenként június 30-ig gyakorlati tapasztalatokra építve és a jogszabályi
változások figyelembe vételével felülvizsgáljuk. A módosítási javaslatok beépítésekor a
köznevelési törvény által előírt egyetértési és véleményezési eljárási kötelezettséget
betartjuk.
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