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A tanár
A tanár kiemelt feladata minél mélyebben megismerni, megérteni diákjait. Elérni, hogy
elfogadják, hitele legyen, s így képes legyen hatással lenni diákjaira.
A tanár tartja a kapcsolatot a szülőkkel és az iskolával.
Legalább értékelésenként csoportfoglalkozáson tájékoztatja a diákokat a kollégiumi élet
információiról, a következő időszak feladatairól és megtartja az előírt foglalkozásokat, órákat.
A gyerekek számára folyamatosan alkalmat biztosít a négyszemközti vagy csoportos
beszélgetésre.
Diákjaival közösen kialakítja a személyre szóló célokat, programokat, konkrét lépésekre bontva
az ezekhez vezető utat.
Rendszeresen írásban értékeli minden diákja tanulmányi munkáját, az alkotó munka terén elért
eredményeket, kulturális, sport és segítőtevékenységét, a csoportban betöltött helyzetét, a
kollégium egészéhez hozzáadott értéket, az esetleg felmerült problémákat.
Évente egyszer, félévkor részletes szöveges értékelést készít a kollégiumi igazolványban.
A tanár irányt mutat, segít a tanulásban, a világ dolgaiban való eligazodásban, pozitív
élményeket adó programok szervezésében, a diákok közösséggé kovácsolásában.
A diák
A diák részt vehet a kollégium valamennyi programján. Joga van hozzájutni a döntéseihez
szükséges információkhoz.
Folyamatosan növekvő szabadság illeti meg úgy, ahogy nyilvánvalóvá válik, hogy képes saját
érdekeinek felismerésére, annak szellemében való cselekvésre és a társaival való harmonikus
kapcsolatra. A tanulót megilleti a kollégiumi nyilvánosság bármely fórumán való
véleménynyilvánítás joga, a különböző kollégiumi véleményező, döntéshozó szervezetekbe
való delegálás, a választás és választhatóság joga.
A diáknak kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy minél jobban megismerje
saját magát, belső lehetőségeit, motivációit. Meg kell értenie helyzetét, környezetét, ezek
szempontjait, érdekeit. Fogalmazza meg a céljait, az ezek eléréséhez vezető lépéseket, és
igyekezzen cselekedeteit úgy szervezni, hogy célkitűzéseit elérje, s közben környezetével is
harmonikus viszonyban legyen.
A tanulónak a kollégium testülete által kötelezően előírt programokon – közgyűlés,
csoportkirándulás, csoportértekezlet, csoportok bemutató estjei, tűz- és balesetvédelmi oktatás
– részt kell vennie. Munkáját, magatartását, teljesítményét rendszeresen értékelik a megfelelő
fórumokon,
kötelessége az ebből eredő feladatok, döntések végrehajtása. A diákoknak kollégiumi életük,
munkájuk során tekintettel kell lenniük másokra, s meg kell adniuk minden társuknak,
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tanáraiknak és a kollégium más dolgozóinak a kellő tiszteletet. Valamennyi diáktól elvárjuk,
hogy óvja a Káldor Miklós Kollégium épületeit, eszközeit, felróható felelőssége esetén a kárt
megtérítse.
A szülő
Munkánk első számú partnerei és megrendelői. Legfontosabb feladataink közé tartozik, hogy
folyamatosan együttműködjünk velük. Időről időre tájékoztatjuk a gyerekével kapcsolatos
tapasztalatainkról, a sikerekről, illetve az esetleges problémákról.
Jelentősen javítja hatékonyságunkat, ha a szülők is rendszeresen tájékoztatnak minket, és
sikerül munkánkat valódi együttműködésben végeznünk.
A nevelőtanári csoport
A csoportok sajátos arculatukat, közösségüket tanáruk irányításával, felelősségével hivatottak
kialakítani. Egymásért felelősséget vállalva szervezik minél hasznosabban és minél
kellemesebben a kollégiumban eltöltött időt.
Évente egy alkalommal csoportbemutatót tartanak. Tanévenként legalább egy alkalommal
háromnapos kiránduláson vesznek részt.
Az értékelés
Rendszeresen értékeljük a diákokat, a hálóközösségeket és a csoportokat.
Az egyéni értékelést a tanárok a megadott időpontokban (kb. 6 hetente) írásban végzik, azt
bejegyzik a diákok kollégiumi igazolványába.
A tanárok 5 területet értékelnek. Ezek a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

tanulmányi munka
műveltség-alkotó tevékenység
sport
partnerség
segítő tevékenység

Egy bónusz teljesítése mind az öt területen alapkövetelmény. Éves szintű elvárás, hogy a diákok
átlaga érje el az értékelésenkénti öt bónuszt, ennek megléte a kollégiumi felvétel egyik alapvető
szempontja.
A hálók, csoportok eredményét a bónuszok összesített egy főre jutó átlaga adja.
A csoportokat év végén értékeljük. Az értékelés alapja a csoport bónuszátlaga. A győzelem
feltétele, hogy a csoport minden tagja teljesítse az alapkövetelményt.
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Bónusz területenként a következőkért adható:
Tanulmányi munka:
A tanulmányi munka bónusza úgy számítandó, hogy az előző év (majd a félév) végi
átlageredmény teljesítése 1 bónusz, az e felett elért minden tized plusz 1 bónusz. Ezeken felül
4 és 4,5 közötti eredményért plusz 5 bónusz, 4,5 fölötti eredményért plusz 10 bónusz jár.
A tanulmányi átlagba nem számítjuk be a magatartás és a szorgalom osztályzatát.
Akinek a tanulmányi bónusza hiányzik, megszerezheti azt a kollégiumban való rendszeres
korrepetáláson való részvétellel (minimum heti 1 alkalom).
Sikeres C típusú középfokú nyelvvizsgát, előrehozott középszintű érettségit tett diáknak 10
bónusz jár. Felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért és az emelt szintű előrehozott érettségiért 20
bónusz jár.
A kilencedik évfolyamosoknak a második értékelésig automatikusan 1 bónuszt adunk a
tanulmányi területért. A második értékelés során a diák tanárával közösen megállapodik egy
reális szintű tanulmányi eredményben, mint elérendő célban. A harmadik értékeléstől már
ehhez viszonyítva szerezhetők a bónuszok.
Műveltség és alkotó tevékenység:
A kollégium szervezésében való színház-, mozi-, múzeum-, operalátogatás, egyéb kulturális
programon való részvétel. Kollégiumi vetélkedőn, előadáson, bemutatkozó esteken való
részvétel.
Az alkotó tevékenység lehet újságcikk, alkotókör tevékenységében való részvétel, kollégiumi
műsor, előadás szerkesztése, kollégiumi dekoráció készítése, kollégiumi vetélkedő
összeállítása, kollégium számára készített számítógépes programok, továbbá az, amit a
Kollégiumi Tanács e listára felvesz.
Sporttevékenység:
A kollégium által szervezett sporttevékenységen, versenyen, bajnokságon való szereplés.
Kollégiumi kiránduláson, túrán való részvétel. Sportegyesületben, iskolai sportszakkörön
rendszeresen végzett sporttevékenység, továbbá az, amit a Kollégiumi Tanács e listára felvesz.
Partnerség:
A kollégiumban a tanár kérésére végzett munka, a tanár kérésére, irányításával végzett
korrepetálás, korrepetáláson való részvétel, tanulmányi segítség. A Diákönkormányzat
munkájában való részvétel, különböző kollégiumi programok megszervezésében való
részvétel, könyvtár számára végzett munka, egyéb szervezőmunka, továbbá az, amit a
Kollégiumi Tanács e listára felvesz.
A partnerség bónusza akkor is megszerzettnek tekinthető, ha a házirendben felsorolt
követelmények mindegyikének eleget tett a diák.
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Segítő tevékenység:
A kollégium szervezésében végzett következő tevékenységek: intézetben élő, hátrányos
helyzetű gyermekek és felnőttek, idős embertársaink patronálása.
Véradás. Ételosztás. Gyűjtés rászorulóknak, karitatív szervezeteknél végzett önkéntes munka.
Környezetvédelmi tevékenység (pl. parlagfű irtás, szemétszedés), továbbá az, amit a
Kollégiumi Tanács e listára felvesz.
A diák iskolája és a kollégium alapítványa között kötött megállapodás esetében a segítő
tevékenység beszámítható a diák közösségi szolgálati óráiba.
Jutalmazás
Az értékelésnél a legjobb háló 3000 Ft/fő jutalomban részesül. Ez alól kivétel az a háló,
amelyikben az adott értékelési időszakban fegyelmi probléma fordult elő. Azok, akik egyénileg
elérték a győztes háló átlagát, területenként is megvan a bónuszuk, és nem volt fegyelmi
vétségük, a kollégium logójával ellátott ajándéktárgyat kapnak, amit átvenni a következő
értékelésig lehet.
A nevelőtanári dicséret kettő, bárhol beszámítható bónuszt ér.
Az igazgatóhelyettesi dicséret 3 bónuszt, az igazgatói dicséret 4 bónuszt ér.
Büntetés
Aki az alapkövetelményeket nem teljesítette, annak kötelessége a tanárával történt egyeztetés
után a lehető legrövidebb idő alatt mulasztását pótolni. Amennyiben az elmaradást egy hét alatt
pótolta, úgy a hiányért külön szankció nem jár.
Abban az esetben, ha ez nem történik meg, akkor a következő értékelésig szabadidős
tevékenységében korlátozzuk (nem használhatja a számítógéptermet, a klubban lévő játékokat,
vagy megvonják a kimenő-hosszabbítás lehetőségét stb.).
A nevelőtanári figyelmeztetés 1 malusz, a nevelőtanári intő 2 malusz, az igazgatóhelyettesi intő
3 malusz, az igazgatói intő 4 malusz.
Tanulókör
A hét négy napján (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 16:30-tól 18:30-ig az erre kijelölt helyeken,
tanári felügyelet alatt folyik a tanulás.
Tanulókörön azoknak a diákoknak kell részt venni, akik az adott értékelésen 4,2 alatt
teljesítettek.
A diákok 3,7-ig a teljes tanköri időben, 3,71-4,2 között 16:30-17:30-ig tanári felügyelet mellett
tanköri foglalkozáson vesznek rész.
Ettől eltérő tanulási rendet a nevelőtanár javaslatára az igazgatóhelyettes hagyhat jóvá. Külön
beosztást azok kérhetnek, akiknek rendszeres iskolai, egyesületi elfoglaltsága van.
A tanköri hiányzásokat a lehető legrövidebb időn belül be kell pótolni. A tanköri mulasztások
a kollégiumi szabadidős tevékenységek korlátozását (pl. internet-hozzáférés...) is maga után
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vonhatja. Két tanköri foglalkozásról való igazolatlan hiányzást nevelőtanári figyelmeztetés,
további két igazolatlan hiányzást nevelőtanári megrovás szankcionál. Az ezek utáni igazolatlan
hiányzások esetén fegyelmi eljárást indítunk.
A tanulókörön ülők egymást semmilyen módon nem zavarhatják!
Tankörön laptopot, mobiltelefont, illetve egyéb internetezésre alkalmas eszközt csak
nevelőtanári engedéllyel lehet használni.
A Kollégium Diákönkormányzata
A kollégium diákjainak érdekvédelmi szervezete, melyen keresztül jogaikat gyakorolják. A
diákönkormányzat lehetőséget teremt a felelős, öntevékeny magatartás gyakorlására, a
demokratikus közösség kialakítására.
Vezetője a DÖK elnöke, akit a diákok titkosan választanak. Tevékenységét az általa elkészített
és a nevelőtestület által jóváhagyott SZMSZ (Alapító Okirat) alapján végzi.
A DÖK részt vesz a Kollégiumi Tanács munkájában.
Kollégiumi Tanács
A Kollégiumi Tanács részlegenként szerveződik. Tagjai: az igazgató, igazgatóhelyettes, a
részlegek tanárai, csoportokat képviselő diákok, a diákönkormányzat képviselője.
A Kollégiumi Tanács állandó üléseit az egyéni értékelések utáni héten tartja.
Kompetenciájába tartozik az értékelés, az eredmények közzététele. Társaságok
megalakulásának elfogadása, működésének értékelése, támogatásuk mértékének megvitatása.
A Kollégiumi Tanács dönt a Káldor Ösztöndíj (félévente – 3. és 5. értékeléskor –, részlegenként
20.000 Ft) és a Szociális Ösztöndíj (félévente – folyamatosan –, részlegenként 30.000 Ft)
odaítéléséről. Ezen ösztöndíjakat az erre a célra készített nyomtatványok alapján ítéli oda a
Kollégiumi Tanács.
Megvitatja és rendezi az év során felmerülő problémás ügyeket.
A Kollégiumi Tanács döntése kötelezően iránymutató, azt rendkívüli esetben csak az igazgató
vétózhatja meg. Ebben az esetben az igazgatónak kötelessége a rendkívüli állapotot
haladéktalanul megszüntetni, s a normál működés, döntéshozás feltételeit újra megteremteni.
Közgyűlés
Évente két alkalommal, szeptemberben és februárban a két részleg együttesen tartja. A
közgyűlésen való részvétel kötelező, a kollégiumi tagság feltétele.
Társaságok
A kollégiumban a diákok bármilyen tevékenységgel foglalkozó társaságot létrehozhatnak, ha a
választott tevékenység folytatása nem sérti a hatályos törvényeket és a kollégiumi szabályokat.
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A társaság bejegyzéséről és támogatásának mértékéről a Kollégiumi Tanács dönt. A társaság
alapítólevelének tartalmaznia kell a társaság célját, működési szabályait, munkatervét, a
legalább 6 alapító tag egyetértő aláírását, az elfogadott tagdíj mértékét, és a testületből felkért
támogató tanár egyetértő nyilatkozatát.
A társaság köteles gazdálkodásáról naprakész nyilvántartást vezetni.
A Kollégiumi Tanács által elfogadott társaságokat a kollégium a tagsági díj arányában,
differenciáltan támogatásban részesíti. A támogatás mértékéről a Kollégiumi Tanács
értékelésenként dönt, mérlegelve, hogy a társaság tevékenysége mennyire van összhangban a
kollégium alapvető célkitűzéseivel. A társaság a tanév végével automatikusan megszűnik.
A társaságot a Kollégiumi Tanács megszüntetheti, ha működése eltér az alapítólevélben
rögzítettől, vagy ha tagsága 6 fő alá csökken. A négy hónapnál hamarabb megszűnő társaságok
kötelesek visszafizetni az addig felhasznált pénzbeli támogatást.
A társaság vagyona a tagoknak a kollégiumból való távozása után megváltás nélkül a kollégium
tulajdonában marad.

6

