Házirend kivonat a kollégiumi szállást tartósan igénybevevő
felsőoktatásban tanulók számára a VM DASZK, Lippai János Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium Kollégiumára vonatkozóan
Kollégiumi rend
1. A kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kivinni nem

szabad.
2. A szállást igénybe vevőknek péntek délután, illetve munkaszünet előtti nap 18 óráig el kell
hagyniuk a kollégiumot, és vasárnap, illetve a tanítási napot megelőző munkaszüneti nap este
22 óráig érkezhetnek vissza.

3. A kollégium lakója a megállapított kollégiumi díjat minden hónap l0-ig köteles
befizetni.
4. A kollégiumba minden lakónak tanítási napokon be kell érkeznie legkésőbb 24 órára.
5. Az intézmény egész területén dohányozni tilos. Dohányozni a főbejárattól 5 méteren
kívül lehet.
6. Az intézmény területére szeszes italt, tudatmódosító szereket behozni, illetve ott
fogyasztani tilos.

A kollégium helyiségeinek használati rendje:
A hálószobák a tanulók tartózkodási és pihenőhelye. Rendjéről, tisztaságáról, a
szobaközösség kulturált viselkedéséről, a berendezések rendeltetésszerű használatáról,
állagmegóvásáról a lakók gondoskodnak.
1. A kollégium helyiségeit a rendeltetési célnak megfelelően és a napirend szerinti
foglalkozási időben használhatják a lakók.
2. Szobájukban kötelesek rendet hagyni, szekrényeiket zárni.
3. A falak dekorációit előzetesen megbeszélik a kollégiumi nevelőtanárral.
4. A szobákban rádiót, magnót, CD lejátszót, rádiótelefont csak mások zavarása nélkül
szabad használni.
5. A hűtőkbe mindenki névvel ellátott dobozban tárolja a romlandó élelmiszert. Az
élelmiszerek érvényességét rendszeresen ellenőrizni kell. A romlandó élelmiszert az
ügyeletes tanár pénteken kidobhatja.
6. Az ebédlőt a napirendbe foglaltak szerint használhatják.
7. TV-t, videót nézni a TV szobában 22.00-ig lehet, (kivéve a szilencium), más időpontra
az ügyeletes nevelő ad engedélyt.

8. Mindenkinek kötelessége az energiával takarékoskodni (víz, villany).
9. A délelőtti órákban tartózkodni lehet a kollégiumban, de biztosítani szükséges az
esetleges takarítási lehetőséget.
10. Látogatót a lakó a kollégium földszinti előterében fogadhat. A szobákba
hozzátartozónak bemenni csak az év eleji beköltözéskor illetve hazaköltözéskor lehet.
Rendkívüli esetben az ügyeletes tanár adhat engedélyt.
11.

A lakók takarodó után már csak saját szobájukban tartózkodhatnak. A kollégiumban
22 órától reggel 6 óráig a hálószobákban a pihenés feltételeit – csendet – biztosítani
kell.

