1. Kollégiumi működési szabályzat
A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához
azoknak:
- akiknek a nevelési- oktatási intézményben való tanulásukhoz lakóhelyükön nincs
lehetőségük, illetve
- akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.
A kollégium pedagógiai tevékenysége kiegészíti az iskolai és családi nevelést, a tanulók teljes
körű ellátását biztosítja. Segíti a tehetségük kibontakozását és érdeklődésüknek megfelelően a
szabadidő tartalmas eltöltését. Gondoskodik a tanulók sokirányú művelődéséről. Feladatát
nevelőtanárok vezetésével a tanulói közösségek közreműködésével látja el. A kollégium a
tanítási szünetekben zárva tart. A kollégium éves munkaterv alapján működik, amelyet minden
tanévet megelőzően a nevelőtestület hozzájárulásával alakít ki a kollégiumvezető.
A kollégium az intézmény 3. emeleti helyiségeiben ad otthont a tanulóknak, 40 fő leány és 20
fő fiú számára.
A kollégium a technikummal közös fenntartású intézményegység – BGSZC Szent István
Technikum és Kollégium – melynek vezetését az iskola igazgatója által kinevezett
kollégiumvezető látja el.

1.1. A kollégiumi vezető feladatköre
-

-

a kollégium képviselete, a kollégiumi intézményegység nevelőtestületének vezetése,
a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, szervezi és vezeti a nevelőtestületi
értekezleteket,
koordinálja a tanulói csoportok kialakítását; a nevelői feladat felosztását,
előkészíti az éves munkabeosztást, a munkatervet, megvalósulását felügyeli, ellenőrzi,
dönt a kollégium működéséről minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe,
előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi, megszervezi
végrehajtásukat,
támogatja az éves szabadságolási terv elkészítését,
igazolja rendkívüli munkaidőben végzett munkát a nevelési napló bejegyzései és a
nevelők által elkészített havi munkaidő kimutatás alapján,
kapcsolatot tart a közös igazgatóval, más intézmények igazgatóval,
közreműködik az intézmény működését szabályozó dokumentumok elkészítésében,
együttműködik a kollégiumi intézményegységgel kapcsolatos iratkezelésben,
közreműködik az adatszolgáltatási kötelezettség előkészítésében,
gondoskodik a kollégium helyiségeinek, eszközállományának optimális kihasználásáról,
valamint a működéshez rendelkezésre álló anyagi erőforrások takarékos
felhasználásáról,
részt vesz a kollégiumi felvételi eljárás lebonyolításában,
részt vesz az esetleges pályázati munkákban,
irányítja a kollégiumépület állapotának ellenőrzését,
irányítja a kollégiumi intézményegység takarításának, karbantartásának ellenőrzését,
biztosítja a lakhatási körülményeket az edzőtábor ideje alatt,
együttműködik a diákönkormányzattal, és a szülői közösséggel,
irányítja a kollégiumi diákok tanuló- és gyermekbalesetének megelőzésével kapcsolatos
tevékenységet és a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását,
eseti ellenőrzést tart a kollégiumi étkeztetéssel kapcsolatosan,
együttműködik a kollégiumi diákok étkeztetésének szervezésében,
nyilvántartja a nevelőtanárok távollétét, gondoskodik a helyettesítésükről.

1.2. Nevelőtestület
- a kollégium oktatóinak közössége, amely a kollégiumot érintő kérdésekben jár el. Részt
vesz az iskolai értekezleteken, a szülői szervezet munkájában.

1.3. Kollégiumi nevelőtanár
- A nevelőtanárt az igazgató nevezi ki.
- Egyenlőtlen napi beosztással, a kollégiumvezető által előírt munkabeosztás szerint végzi
munkáját.
- Neveléssel, oktatással lekötött heti munkaideje 30 óra, amely teljesíthető az iskolai vagy
kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók – étkezési, alvási és a heti pihenőnapon,
munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli – folyamatos pedagógiai
felügyeletének ellátásával is.
- Munkaterv alapján végzi munkáját. A rábízott tanulócsoportokban egyéni és csoportos
foglalkozásokat tart.
1.3.1. A nevelőtanár feladatai
-

-

A kollégiumi nevelés-oktatás keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú
közvetlen foglalkozás.
A rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, sajátos nevelési igényű tanuló esetén
az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
Rendszeres továbbképzéssel tudását, módszertani kultúráját sokoldalúan fejleszti,
szaktárgya korszerű tudományos eredményeiről tájékozódik.
A rábízott diákokat tanulmányaik ideje alatt segíti, támogatja, rendszeresen tart egyéni és
csoportos foglalkozásokat,
Ellátja a munkakörével kapcsolatos adminisztrációt,
Felelősséggel tartozik a tanulók biztonságáért, támogatja a szakma elvárásainak
megfelelő egészséges életmód kialakítását,
Kapcsolatot tart a szülőkkel, osztályfőnökökkel, karbantartóval, együttműködik a
vezetőséggel,
Feladatai elvégzése során a tudomására jutott belső információt az iskola kapcsolatai,
partnerei vonatkozásában nem adhatja tovább, kívülálló személlyel nem közölheti.
Kötelezettsége a személyes adatok kezelése esetén (alkalmazottakat, tanulókat,
hallgatókat érintően) is fenn áll.
A csoportvezetői feladatot ellátó nevelőtanárt az igazgató neveti ki.

1.3.2. Csoportvezetői feladatok
- A rábízott diákokat tanulmányaik ideje alatt segíti, támogatja, figyelemmel kíséri a
diákok tanulmányi teljesítményét, személyiségfejlődését, folyamatosan fejlesztve
csoportjának közösségi szemléletét.
- Rendszeresen tart csoportvezetői foglalkozásokat,
- Ellátja csoportvezetéssel kapcsolatos adminisztrációt,
- Támogatja csoportjában a közösséget a nevelőtestület véleményének meghallgatásával,
- Elősegíti a diákönkormányzat munkáját,
 a diákönkormányzat szervezésében, tisztségviselők megválasztásában és
visszahívásában segítő feladatot lát el,
 segíti a közösség jogainak érvényesülését az új, a jó kezdeményezések
kibontakozását,
- Kapcsolatot tart fenn az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal és a szülőkkel, más iskolák
osztályfőnökeivel, az iskola szociális munkatársával, a kerületi Családsegítő Központtal,
a rendőrség Ifjúsági osztályával.

A nevelőtanár felelős
- Feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért,
- Feladatainak megszabott határidőre történő elvégzéséért,
- Munkaköri leírásában, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában, a Pedagógiai
Programban és a kollégium más belső szabályzataiban meghatározott követelmények
teljesítéséért, betartásáért,
- Adatkezelési feladatait az adatbiztonsági követelmények betartásával végzi, azokért
felelősséggel tartozik.

1.4. A kollégium működési rendje
- A kollégium munkarendje alkalmazkodik az iskola munkarendjéhez. Tanítás nélküli
munkanapokon pedagógiai felügyeletet tartunk.
- A kollégium folyamatos munkarendben működik hétköznap és hétvégén, nemzeti
ünnepeken is.
- Szombaton 9.00-tól 20.00-ig és vasárnap 8.00-tól 16.00-ig igény esetén készenléti
ügyeletet szervezünk.
- A tanulók az intézmény honlapján elérhető online regisztrációs űrlap kitöltésével kérhetik
kollégiumi felvételüket.
- A kollégiumi felvételről a kollégium vezetője dönt az igazgató egyetértésével, kikérve a
nevelőtestület véleményét.
- A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.
- A felvett tanulók csoportbeosztásáról a kollégium vezetője dönt.
- A tanulók az iskolai tanévkezdést megelőző napon költöznek be a kollégiumba és ott
tartózkodnak az elméleti és gyakorlati oktatás időtartama alatt
1.4.1. A kollégium napirendje
6.30
ébresztő
6.30-7.30
tisztálkodás, szobarend
6.30-8.00
reggeli
7.30 - 9.00
a tanulók távozása a tanítási órára
9.00 - 12.30
pedagógiai felügyelet (a kollégium zárva)
12.00 -15.30 ebéd
14.00 -15.30 kimenő
14.30 -15.30 szabadidős tevékenységek
15.30 -18.30 szilencium
18.30 - 19.30 vacsora
19.00 -21.00 szakköri foglalkozások, csoportvezetői foglalkozások
21.00 – től
minden kollégista csak a saját részlegében tartózkodhat.
19.00 - 21.00 pótszilencium önállóan a 421.tanteremben
20.30 - 21.30 szabad foglalkozás
21.30 - 22.00 készülődés a lefekvéshez.
22.00 - kor
villanyoltás
22.00 – től
esti szilencium (egyéni tanulás nevelőtanári engedéllyel)
A napirendtől történő eltérést indokolt esetben a diák számára a nevelőtanár
engedélyezheti.
1.4.2. A kollégium hagyományai
Ünnepségek - megemlékezések, - ismerkedési est, - mikulás est,- karácsony est, - terítési
verseny, - farsang, - egészséghét, környezetvédelmi hét, - őszi, tavaszi népszokások,

1.4.3. Adminisztráció - a kollégiumban az alábbi dokumentumokat vezetik:
törzskönyv
kollégiumi napló (ügyeleti napló)
a nevelői feljegyzési napló
csoportfoglalkozási naplók
a napi tanulói eltávozások vezetése
a hazautazások regisztrálása
a tanulói hiányzások nyilvántartása
a kollégiumban hét végén maradók naplója
ügyeleti (helyettesítési) napló
szakköri naplók
szobarend értékelés nyilvántartása
hibabejelentő
Az e-kréta kollégiumi bevezetése fejlesztés alatt áll.

-

1.5. Vasárnapi munkaidő
- Vasárnap 16.00-tól 22.00-ig a hétvégéről visszaérkező tanulók fogadása, pedagógiai
felügyelet ellátása.
- Ütemterv alapján a kollégiumvezető készíti el a vasárnapi beosztást.

1.6. Rendkívüli munkavégzés, ügyelet és készenlét a kollégiumban
A tanulók éjszakai felügyeletének valamint pihenőnapon, vasárnap és ünnepnapon,
munkaszüneti napon történő felügyeletének megszervezéséhez a kollégiumban, ügyelet vagy
készenlét rendelhető el. Az ügyeletért és a készenlétért a munkavégzésre való rendelkezésre
állás és a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló átalánydíjazás illeti meg az oktatót.
Az oktató a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a reggel hat órától huszonkét óráig tartó
időszakban nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletet, továbbá bármely napon a
huszonkét órától másnap reggel hat óráig tartó időszakban mérhető időtartamú munkavégzéssel
járó ügyeletet teljesít.
1.6.1. Éjszakai ügyelet
Bármely napon este 22.00 órától másnap reggel 6.00 óráig tart.

-

1.6.2. Szombat-vasárnapi rendkívüli ügyelet
A szombat éjszakát a kollégiumban töltő diákok szombat esti (20.00-22.00) és –
vasárnap reggeli (6.00-8.00) ügyelete.

-

1.6.3. Hétvégi készenléti ügyelet
-

Szombaton 9.00-tól este 20.00-ig és vasárnap 8.00-tól 16.00 – ig terjedő időszakban a
kollégium készenléti ügyeletet tart. A feladatot minden esetben meg kell szervezni, ha
van tanuló, aki igényli a hétvégi bent tartózkodást.

Az ügyeletes felelős
-

a tanulókért,
gondoskodik a betegek ellátásáról,
biztosítja a zavartalan pihenést, az időben történő eltávozást,
egyéni törődést biztosít.

1.7. A kollégium pedagógiai programja
Tartalmazza
- a tanulók életrendje, tanulása, szabadidő szervezésének pedagógiai elveit,
- a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását elősegítő tevékenységének
tervét,
- a kollégiumi közösségi tevékenységek programját.

1.8. Tanulói közösségek
- A kollégium két részlegre tagolódik külön bejárattal, mely a fiúk számára a porta felöli
lépcsőház felől, a lányok számára a lift felöli lépcsőház felől közelíthető meg.
- Mindkét részleg a 3. emeleten található, melyeket egymástól a kollégiumi tanári szoba
választ el.
- A liftet a diákok munkanap csak igazolt orvosi indokkal használhatják. (saját lifthívóval)
- Pénteken 14.00-tól vasárnap 22.00-ig, valamint indokolt esetben a kollégiumi
nevelőtestület kérésére, a liftet szabadon használhatják a kollégisták.
- A kollégiumi részlegekben más nemű kollégista csak nevelőtanári engedéllyel
tartózkodhat. Más nemű kollégista hálójába benni tilos, ez azonnali kizárást eredményez.
- A felvett tanulók három csoportot alkotnak.

1.9. Tanulóbalesetek jegyzőkönyvezése
- A kollégiumban történt nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és
gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó
és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.
- Ezeket a baleseteket az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell
jegyzőkönyvezni és nyilvántartani. A jegyzőkönyvet nyomtatott formában a fenntartónak
és a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek át kell adni a tárgyhót követő 8 napon
belül.
Tanítási időben a tanulók csak rendkívüli esetben jöhetnek fel a kollégiumba.
.
A nevelőtanárok önkéntes alapon tagsági viszonyt létesíthetnek a Kollégiumok Szakmai és
Érdekvédelmi Szövetségével, mely civil szervezet képviselteti magát a NPK Kollégiumi
Tagozatában. A szövetség szervezésében megvalósuló szakmai napokon lehetőség adódik a
kollégiumpedagógiai szakterületre történő reflektálásra, tanácsadásra, valamint a köznevelés, e
sajátos területét érintő kérdések megbeszélésére.

