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Tájékoztató beköltöző kollégistáknak
I.

Kivonat a kollégium házirendjéből

( A házirend teljes szövegét minden szülővel és kollégistával megismertetjük a beiratkozáskor)
Ébresztő:
Reggeli :

6:20 – órakor
délutános tanulóknak: 6:45 - órakor
6:00 – 7: 30– óráig (a reggeli kiadása: 7:15-ig)

7:45 óráig indulás az iskolába. Minden szobát rendben kell hagyni /ágyazás, szemetes kiürítése, folyosó
ügyeleteseknek ebédlői és tanulószobai székek felrakása/.
Délelőtt csak betegség miatt jöhet vissza a diák. Ha a diáknak nincs első órája, azt a reggeli ügyeletes tanárnak jelezni
kell. A délutános tanrendű diákoknak kötelező tanulás 8:00 – 10:00 – ig.
Ebéd: 12:00 – 14:45 óráig (délutános tanulóknak 11:45 – 14:45)– az ettől eltérő időpontot a portán külön füzetbe lehet
beírással jelezni.
Ebéd után szabadidő – a várost nem hagyhatják el a diákok, csak a szülő írásos kérésére.
Szilencium: 16:00 órától 18:35 óráig tart (I. szilencium : 1600 – 1715, II. szilencium: 1725 – 1835. Szilencium alatt nem
hagyhatja el senki a kollégiumot. Telefonhívást és látogatót szilenciumi időben nem fogadhatnak a diákok. 9 – 10.
osztályos, valamint rossz tanulmányi eredményű felsőbb évesek tanulószobára kötelezhetőek. Tanulmányi
eredmények romlásakor a csoportvezető esti pótszilenciumot rendelhet el.
Délutános tanulóknak 800 -1000 – ig kötelező a tanulás.
Korrepetálást biztosítunk: irodalom, nyelvtan, német, spanyol, orosz, kémia, biológia, informatika, matematika, ének,
történelem tantárgyakból.
Vacsora: 18:35 órától 19:05 óráig tart.
Az emeletre konyhai edényt felvinni nem szabad, az ebédlőben kell az ételt elfogyasztani. Minden beköltöző diák
rendelkezzen 3 db-os, névvel ellátott ételhordóval, tányérral, pohárral, evőeszközzel.
Vacsora utáni kimenő 20:30-ig. Rossz tanulmányi eredmény esetén a kimenő megvonható, a kollégista
pótszilenciumra kötelezhető. 2030 óra után mindenki a saját emeletén tartózkodik (kivétel: a szakkört látogatók).
Az ablakon kikiabálni, emeletek között beszélgetni tilos.
A tanulószobában nevelőtanári engedéllyel legkésőbb 22:50 óráig tanulhatnak a diákok.
Az esti tisztálkodást 21:45-ig be kell fejezni.
Villanyoltás: 22:00 órakor.
Ezután teljes csendet kell tartani az emeleteken, mindenkinek a saját szobájában kell tartózkodnia.
A KOLLÉGIUMBAN SZESZESITALT, KÁBÍTÓSZERT FOGYASZTANI ÉS DOHÁNYOZNI SZIGORÚAN TILOS!
A KOLLÉGIUMBA ALKOHOLOS, ILLETVE KÁBÍTÓSZERES BEFOLYÁSOLTSÁG ALATT BEJÖNNI TILOS!
Hétvégék rendje:
Pénteken délután 16:00 óráig kell elhagyni a kollégiumot, vasárnap 16:00-20:30 óra között kell visszaérkezni. Betegség
esetén a csoportvezetőt, vagy az ügyeletes tanárt értesíteni kell a hiányzásról, csak ebben az esetben tudjuk az étkezési
létszámból is kivenni 1 nap múlva. Előre 1 nappal lemondott étkezést a következő havi térítési díjból visszafizetjük.
A kollégiumban fizetendő étkezési díjról az első szülői értekezleten adunk tájékoztatást.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, amennyiben a támogatásra jogosultságban változás történik év közben, úgy 15
napon belül kötelesek annak bejelentésére. Amennyiben a bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy
a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt kötelesek visszafizetni.

A KOLLÉGISTA DIÁK TANULÓTÁRSÁT SEM FIZIKAILAG, SEM LELKILEG NEM BÁNTALMAZHATJA!

A szobát távozás után be kell zárni, a kulcsot a portán kell leadni. Minden diáknak saját zárható szekrényt biztosítunk.
Értékes tárgyakért, ékszerekért nem vállalunk felelősséget! A pénzére fokozottan kell a diáknak vigyázni!
Laptopot csak külön igazgatói engedéllyel, tanulmányi átlagtól függően hozhatnak be kizárólag a 11. évfolyamtól,
elsősorban tanulmányi célra. Tiltott számítástechnikai tevékenységet a diák nem folytathat a kollégiumban.
Tanulmányi eredmények romlásakor a laptop használatának engedélyezése visszavonható.
A szobarendért a szobaközösség felel.
Hetente egy alkalommal nagytakarítást kell tartani. Év végén a szobákat olyan állapotban kell átadni, ahogyan azt
szeptemberben átvették.
A szándékos károkozást megtéríttetjük a diákokkal.
Az emelet rendjéért az emeleti közösség felel.
Választható szabadidős körök minden tanévben:
 számítógépes szakkör
 kreatív műhely
 sportkör
 könyvtár
 spanyol/orosz nyelvi alapok
 sütő-főző szakkör
Ezekhez a szakkörökhöz szeptemberben további szabadidős körök csatlakoznak a kollégisták igénye szerint.

A kollégiumi felvétel egy évre szól.
II.

Legfontosabb tudnivalók a beköltözés során

Beköltözéskor az alábbi szükséges tárgyakat hozzák magukkal a tanulók:
1 db lakat – hozzávaló 2 db kulccsal, melyből az egyiket a csoportvezetőnek beköltözéskor át kell adni.
Fürdőköpeny, pizsama, 1 db lepedő, 1 db ágyneműhuzat, papucs (1 pár zuhanyzóban is használható, 1 pár szobai) , 2
db törölköző, tisztálkodási felszerelés /fogmosó pohár, fogkefe, fogkrém, szappan, sampon stb./, WC-papír, légfrissítő,
folyékony mosogatószer az evőeszközök tisztításához, papír zsebkendő, szalvéta, evőeszköz, bögre, tányér, orvosság
/fájdalomcsillapító, lázcsillapító/, sebtapasz, tű, cérna, olló, 2 ív csomagoló papír, fehér ing – blúz, sötét nadrág –
szoknya, ünneplő cipő, 5 db fehérnemű, 5 pár zokni, esernyőt,1 db 4X4-es fénykép, 1 db törölgető ruha a saját polc
takarításához, egy hétre elegendő zsebpénz.
A kollégium környékének és szobáinak esztétikus kialakításáért és rendjéért a tanulók is felelősek. Beköltözéskor
szívesen fogadjuk, ha hoznak magukkal személyenként egy cserép virágot alátéttel.
A kollégista beköltözéskor hozza magával a kedvezményre jogosító összes érvényes dokumentumot, 2 hétnél nem
régebbi orvosi igazolást arról, hogy egészséges, közösségbe mehet. Amennyiben nem rendelkezik érvényes
igazolásokkal, úgy a kedvezményre jogosultságot nem tudjuk érvényesíteni.
A kollégistától a kollégium összes dolgozójával és tanulótársaival szemben kulturált magatartást, szorgalmas tanulást,
a kollégiumi életben való kezdeményező, aktív részvételt várunk el.

Cegléd, 2018. május 02.
P.H.
Farkas Albert
intézményvezető

