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1. Hatálya 

Kiterjed a kollégium valamennyi munkavállalójára, az ott rendszeresen, vagy alkalomszerűen 

munkát végzőkre, diákokra, szülői munkaközösségre, szülőkre. 

 

Nyilvánosságát a kollégium az iskolai honlapra való kihelyezéssel biztosítja (www.eszi.hu). A 

kollégiumban a jelen dokumentum elfogadásakor nem működik szülői szervezet, ennek 

ellenére minden felmerülő szülői igény esetén biztosítjuk, hogy a szülő saját gyermeke 

vonatkozásában figyelemmel kísérhesse a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét, tájékoztatást kérhessen a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől az e körbe 

tartozó ügyek tárgyalásakor. 

2.  Szabályozás célja 

Meghatározni azokat az elveket, eljárásokat, amelyekkel biztosítható a munkavállalók 

cselekvési egysége, kiegyensúlyozott jó hangulata és munkavégzésre, az oktató-nevelő munka      

színvonalának megtartása és a közösségi élet szabályozása. 

 

A kollégium az Energetikai Technikum és Kollégium része, ESZI Kollégium megnevezéssel. 

3.  Fő jellemzői 

3.1 Alapadatok 

Az intézmény hivatalos neve:  Energetikai Technikum és Kollégium 

Az intézmény feladat-ellátási helye 

Székhelye:    7030 Paks, Dózsa György út 95. 

Telephelye: 

Címe:     7030 Paks, Gagarin utca 3. 

Alapítói határozat:   15/1986.(III.28.) Tolna Megyei Tanács határozata  

Nyilvántartásba vétel száma:  1/508-6/2000. és módosítása 1202/2001. 

     (Alapító okirat kelte: 2012. november 28.)  

Alapítás időpontja:   1986. március 28. 

OM azonosító:   036396 

KSH azonosító:   18860366 8532 599 17 

Fenntartó szerv megnevezése: ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány   

7030 Paks, Dózsa György út 95. 

A törvényességi felügyeletet ellátja: Tolna Megyei Kormányhivatal 

Működési (ellátási) területe:  Magyarország 

 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott 

igazgató látja el. 

 

3.2 Feladatok, tevékenységek 

Alapfeladatok, alaptevékenységek 

• a tanulók elhelyezése 

• a tanulási tevékenység segítése, ellenőrzése 

• általános nevelés 

• a tanulók szabadidejének szervezése 

• a szociális esélyegyenlőség biztosítása 

 

http://www.eszi.hu/
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Járulékos tevékenységek 

• korrepetálás 

• tehetséggondozás 

• szakkörök 

• kulturális tevékenységek 

• tömegsport 

• Kollégiumi Diákönkormányzat 

 

Egyéb tevékenységek, szolgáltatások: 

• szakmai tanfolyamok, konferenciák, rendezvények és tanulmányi versenyek 

szervezése és rendezése 

 

A végrehajtás rendje: 

• a tanév elején a szállás elfoglalásakor és a tanév végén a kiköltözéskor a 

tanulók szobaleltár szerint veszik fel és adják le kollégiumi szobáikat és a 

felszereléseket. 

• hiány, rongálás stb. esetén az okozott kárt a tanulónak meg kell fizetni! 

 

3.3 Szervezeti struktúra 

Az Energetikai Technikum és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának rendje 

alapján (továbbiakban ESZI SZMSZ). 

 

3.4 Irányítás 

A kollégium munkavállalóinak munkáltatója az iskola igazgatója, - illetve tovább korlátozott 

hatáskörben a szervezeti séma szerint a kollégiumvezető.  

A kollégium működését az iskola igazgatója határozza meg. A kollégium működésével 

kapcsolatban olyan ügyekben dönt önállóan, amelyet a jogszabályok, utasítások és 

szabályzatok nem utalnak más hatáskörbe. 

A kollégium felelős vezetője a kollégiumvezető, munkáltatója az iskola igazgatója. A 

kollégiumvezető feladat- és hatáskörét, felelősségét, jogait, gyakorlásuk módját a munkaköri 

leírás szabályozza.  

A kollégiumban folyó pedagógiai munkát a kollégiumvezető irányítja, koordinálja, szervezi.  

 

Munkavállalói érdekképviseletet az intézményben képviselettel rendelkező Paksi Atomerőmű 

Dolgozóinak Szakszervezete látja el. 

4. Szervezeti rendszer és felépítése 

A kollégium 

• az ESZI intézményi SZMSZ-ben rögzítetten az intézményen belüli önálló 

szervezeti egység felelős vezetővel, 

• működési, szabályozási rendjét az ESZI intézményi SZMSZ alapján részben 

önállóan, részben igazgatói, illetve nevelőtestületi jóváhagyással alakítja ki, 

• a kollégiumnak, mint nevelő intézményrésznek saját nevelési programja van, 

• a kollégiumi nevelőtanárok a nevelőtestület teljes jogú tagjai. 

A szervezeti rendszer a kollégiumi közösséget szervezi hatékonyan működő formába, amelyet 

a kollégiumvezető, az oktatók, a diákok, a munkavállalók és a szülők alkotják. 
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4.1 A kollégium irányító szervezete 

A kollégiumot a kollégiumvezető irányítja. A kollégiumvezetőt távollétében egy általa 

megbízott nevelőtanár helyettesíti. A nevelőtestület hetente tart megbeszélést az aktuális 

feladatokról, amelyet a kollégiumvezető irányít. Alkalmanként meghívott a diákönkormányzat 

vezetője is. A szakmai közösségek együttműködésének biztosítására a kollégiumi 

nevelőtanárok és az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják egymást a kollégistákkal 

kapcsolatos fontos ügyekről. 

 

4.2 A működés rendje 

4.2.1 A tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben 

való benntartózkodásának rendje 

A tanulók számára a belépés, illetve a benntartózkodás jogát a sikeres felvételi alapján történő 

beiratkozás biztosítja. A kollégiumban – a nyitva tartás idejében - állandó portaszolgálat van. 

A tanulók szobái zárhatók, minden tanuló kap kulcsot a beköltözéskor, melyet a kollégium 

elhagyásakor le kell adnia a portán. Pénteken a diákok – amennyiben valamilyen iskolai 

esemény nem indokolja a bent tartózkodásukat – 18 óráig hazautaznak. Vasárnap 14 órától 

tudnak a kollégiumba visszajönni. Tanítási szünetekben – kivéve a nyári szünetet - a kollégium 

zárva tart. 

 

4.2.2 Az épületbe jogviszonnyal rendelkezők belépése és bent tartózkodása 

 

• Az intézmény alkalmazottainak benntartózkodását az intézmény szervezeti és működési 

rendje határozza meg, egyéb korlátozás a kollégiumban nincs. 

• Tanulói jogviszonnyal rendelkezők csak szervezett oktatói felügyelet mellett 

tartózkodhatnak az intézményben. A felügyelet szervezése a kollégiumvezető 

hatáskörébe tartozik. A kollégiumban biztosítja a vezetői feladatok ellátását az alatt az 

időszak alatt, amelyben a tanulók az intézményben tartózkodnak. A kollégiumvezető 

tényleges benntartózkodásán kívüli időkben hétköznap ezt a feladatot a megbízott 

ügyeletes tanár látja el. Hétvégén az ügyeletes tanár, illetve a portás látja el a vezetői 

feladatok delegált részét. Ha szükséges, akkor a kollégiumvezető minden esetben 

elérhető (telefonon) és intézkedni tud. 

 

4.2.3  Az intézményi dolgozók munkarendje 

 

• A kollégiumvezető munkaideje heti 40 óra, időrendi beosztását az iskolai SZMSZ 

szabályozza. 

• A nevelőtanárok munkaideje és munkarendje 

Az oktatók munkaideje átlagosan heti 32 óra kötött munkaidő, melyből 22 óra 

foglalkozással lekötött munkaidő (lásd iskolai SZMSZ). 

• A nem oktató alkalmazottak munkarendje 

Az intézményben az iskola munkáltatói körébe tartozó nem oktató alkalmazottak 

munkarendjét az iskola igazgatója állapítja meg (lásd iskolai SZMSZ). 

 

4.2.4 Az oktatók helyettesítési rendje 

 

Tanítási napon távol levő oktató helyettesítését a kollégiumvezető szervezi  meg, hagyja  jóvá 

és azok adminisztrálásáról, pénzügyi vonzatairól gondoskodik. 
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4.3  A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 

tevékenységére kiterjedhet. az ellenőrzés tartalmáról a kollégiumvezető javaslatára az iskola 

igazgatója dönt. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák 

mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése; másrészt a 

pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

• fogja át a pedagógiai munka egészét, 

• segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

• a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és 

értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön minél jobb eredmény 

elérésére, 

• támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát 

ellátását 

• a szülői közösség, és a tanulóközösség észrevételei kapcsán elfogulatlan 

ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjét, a megfelelő pedagógiai 

módszer megtalálását, 

• biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

• támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 

• hatékonyan működjön a megelőző szerepe 

• a tényleges ellenőrzési folyamat megkezdése előtt (min. egy órával) a vezetés 

köteles egyértelműen jelezni szóban, vagy írásban az ellenőrzés alá vont tanárnak, a 

várható ellenőrzés tényét, továbbá az ellenőrzés főbb irányait, annak várható 

időtartamát. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

• az iskola igazgatója,  

• a kollégiumvezető 

 

A pedagógiai munka valamelyik belső területre vonatkozó ellenőrzésére a kollégium 

valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

• szóbeli beszámoltatás, 

• írásbeli beszámoltatás, 

• foglalkozás látogatása, 

• felügyelet, ügyelet ellátásának helyszíni ellenőrzése, 

• speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

 

4.4. Kollégiumszék 

A kollégiumban, a jogszabályokban előírtak szerint az iskolahasználók érdekeinek jobb 

képviseletéért kollégiumszék működhet. Amennyiben azt a fenntartó, vagy a szülők többsége 

kéri, a kollégiumszéket létre kell hozni. 
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4.5 A nevelők közösségei 

4.5.1 A kollégiumi nevelőtestület 
 

A kollégiumi nevelőtestület tagja a kollégiumban pedagógus-munkakört betöltő munkavállaló. 

A nevelőtestület jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik, amelynek 

véleményét ki kell kérni a jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület 

véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a kollégium működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

 

Feladatai: 

• szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a technikumban folyó nevelő és oktató 

munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

• fejleszti, tökéletesíti a módszertani eljárásokat, javaslatot tesz a költségvetésben 

rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására, 

• segíti a megyei, területi, országos versenyekre, jelentkező tanulókat. 

 

Egy tanév során a kollégiumi nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

• alakuló tantestületi értekezlet, 

• tanévzáró-, nyitó értekezlet, 

• nevelési értekezletek. 

 

A nevelőtestület 

• rendkívüli értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 25 %-a kéri, illetve, 

ha a kollégiumvezető ezt indokoltnak tartja,  

• határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van, 

• döntéseit - ha erről jogszabály, ill. az iskolai SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

• többségi kérésre titkos szavazással is dönthet, 

 

A kollégium nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságot 

hozhatja létre: 

• Kollégiumi Fegyelmi Bizottság, amelynek feladat- és hatáskörét az iskolai Fegyelmi 

Szabályzat határozza meg. A bizottság vezetőjét, tagjait a kollégiumvezető javaslata 

alapján az iskola igazgatója bízza meg, menti fel. 

 

4.5.2 A csoportvezető nevelőtanár 

 

A tanulócsoport élén, mint oktató-vezető, a csoportvezető tanár áll. A tanárok közül a 

csoportvezetőket a kollégiumvezető bízza meg.  

  

A csoportvezető tanár feladatai: 

• ismerje meg tanítványait, 

• segítse elő a tanulóközösség kialakulását, 

• kísérje figyelemmel tanulóinak tanulmányi eredményét, fegyelmi helyzetét, különös 

gondot fordítva a nehezen beilleszkedő illetve hátrányos helyzetű tanulók segítésére, 

• tegyen javaslatot a tanulók magatartás, szorgalom minősítésére, 
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• vegyen részt a szülői értekezleten (iskolai munkaterv alapján), szükség esetén látogassa 

meg a családot,  

• jó kapcsolatot tartson fenn a diákok szüleivel, 

• irányítsa a tanórán kívüli tevékenységeket,  

• lássa el a csoporttal kapcsolatos ügyviteli feladatokat (csoportnapló vezetése, félévi és 

év végi, statisztikai adatszolgáltatás, stb.), 

• tegyen javaslatot a tanulók jutalmazására, segélyezésére és büntetésére,  

• alapos indok esetén kérje a fegyelmi eljárás megindítását a kollégium vezetőjétől. 

 

4.5.3 A nevelőtanár munkaideje 

 

A nevelőtanár munkaidejét a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról 135. §-a határozza meg. Minden tanév elején a kollégiumvezető javaslatára az 

éves munkarendet az igazgató hagyja jóvá.  

 

4.6 Az oktatók és a tanulók közösségeinek kapcsolata 

 

A kollégiumvezető a tanulókból funkcionális közösségeket szervez: 

• kollégiumi csoport 

• foglalkozási csoport 

 

A kollégiumi csoportot az e feladattal megbízott oktató vezeti (csoportvezető tanár), a 

foglakozási csoportot az annak vezetésével megbízott oktató irányítja (foglalkozásvezető 

tanár). A kollégiumvezetővel, valamint a tantestülettel, továbbá az iskola más szervezeti 

egységeivel a csoportok vezetői tartanak kapcsolatot. 
 

4.7 A szülők közösségei 

 

A kollégiumban ha a szülők több mint 50 %-a azt igényli, szülői munkaközösséget kell létre 

kell hozni.  

 

4.8 A tanulók közösségei 

4.8.1 Tanulócsoportok 

Az azonos évfolyamra járó tanulók közös tanulócsoportot alkotnak. A közösség 

tagjaiból kettő képviselőt (küldöttet) választanak a diákönkormányzatba. 

 

4.8.2 Diákkörök 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre.  

 

4.8.3 Tanulói érdekképviselet 

A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét a Kollégiumi 

Diákönkormányzat látja el. A diákönkormányzat jogosítványait a vezetőség, illetve 

annak választott tisztségviselői érvényesítik.  

 

4.8.4 Diákönkormányzat jogköre 

A diákönkormányzat jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik, 

tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint folytatja. 
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4.8.5 Diákközgyűlés összehívása 

A kollégiumvezetőnek félévente legalább egy alkalommal össze kell hívnia a 

diákközgyűlést, amelyen a tanulókat tájékoztatja a kollégiumi élet egészéről. A 

diákközgyűlés összehívásáért a kollégiumvezető felelős. 

 

5. A kollégium közösségeinek kapcsolattartása 

5.1 A nevelők és a tanulók 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban, egyénileg, vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik a kollégium vezetőjével, 

nevelőtestületével. 

5.2 A nevelők és a szülők 

A kollégium  életéről, a munkatervről, az aktuális feladatokról a csoportvezető  nevelőtanárok 

• az iskolai szülői értekezleten és közös rendezvényeken, 

• az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatókban, 

• szóbeli-, vagy  írott üzenetekben tájékoztatják a szülőket. 

 

A tanulók egyéni haladásának ismertetésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

• szülői értekezletek, 

• fogadó órák, 

• írásbeli tájékoztatók, 

• családlátogatás. 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a kollégium vezetővel, 

nevelőtestületével. 

5.3 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az iskolai SZMSZ 9.1 fejezete szerint. 

5.4 Az egészségügyi ellátás rendje 

A rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos végzi. 

• Az iskolaorvos az igazgatóval egyeztetett terv szerint külön jogszabályi rendelkezés 

alapján végzi munkáját. 

• Az iskolaorvosi rendelési időt – az iskolaorvos és az igazgató előzetes egyeztetése után 

a kollégiumban kifüggesztjük. 
 

5.5 A kollégium vezetőjének és közösségének külső kapcsolatai 

A munka megfelelő szintű irányítása érdekében a kollégiumi nevelőtestületet képviselve a 

kollégiumvezető kapcsolatban áll a következő intézményekkel: 

• a fenntartó alapítvánnyal 

• a helyi Önkormányzati Képviselő Testülettel és Polgármesteri Hivatallal, 

• a szakmai hatóságokkal 

• a helyi középfokú oktatási intézményekkel 

• a helyi nevelési tanácsadóval 

• Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséggel 
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A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért a kollégiumvezető a felelős. 
 

5.6 Térítési kedvezmény 

A kollégium helyiségeit, épületét a fenntartó döntése alapján térítésmentesen használhatják az 

alábbi szervezetek: 

• Iskolai Diákönkormányzat  

• Kollégiumi Diákönkormányzat  

• Iskolai Diáksport Egyesület 

 

6. Foglalkozások időtartama, szervezeti formái 

6.1 A tanítási, képzési idő 

A tanítási év szorgalmi idejét minden évben a vonatkozó miniszteri rendelet határozza meg.  
 

6.2 Az intézmény tanulóinak munkarendje 

• A tanulók munkarendjét a nevelőtestület által elfogadott házirend határozza meg. 

• A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény 

valamennyi tanulójára és az intézményben tartózkodó személyre nézve kötelező. 

 

Hétfő - csütörtök   

06.20-6.40  stúdió ébresztő 

06.30   tanári ébresztő 

06.30 – 07.20  tisztálkodás, szobarend 

07.20-ig  iskolába indulás 

14.00 – 15.45  kimenő 

15.45 – 16.00  felkészülés a tanulásra 

16.00 – 16.50  első foglalkozás 

16.50 – 17.00  szünet 

17.00 – 17.40  második foglalkozás  

17.40 – 18.00  szünet 

18.00 – 18.45  harmadik foglalkozás  

18.45 – 21.00  vacsora, csoport- és szabadidős foglalkozások 

21.00 – 21.30  tisztálkodás, felkészülés a takarodóra 

22.00    takarodó, központi villanyoltás 

 

Péntek   (Délelőtt ugyanaz, mint hétköznap)  

18.00-ig   kimenő, hazautazás  

 

6.3 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

• Idegen (szülő kivételével) csak az épületben tartózkodó vezető, ennek hiányában a 

főügyeletes tanár engedélyével léphet be. (Kivétel rendkívüli esemény során az 

intézkedésre jogosultak, valamint a belépéssel felhatalmazott hatósági személyek.) 

A szülő a gyermekét bármely időpontban meglátogathatja személyazonosságának 

portán történő igazolását követően. 

• Ha a tanuló egyéb látogatót (nem szülő) kíván fogadni, a kötelező foglalkozási órák 

kivételével 14:00-21:00 óra között az aulában ezt megteheti. (A lakószobákban 
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történő vendég fogadását indokolt esetben az emeleten tartózkodó tanár 

engedélyezheti). 

• Szállóvendéget a portás a feletteseitől kapott írásos elhelyezés alapján engedhet be a 

szükséges nyomtatványok kitöltését követően. 

• A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt, politikai célú mozgalom, vagy 

párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő 

szervezettel kapcsolatba  hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.  

 

6.4 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

Az kollégium hagyományainak ápolása, fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének 

megőrzése, öregbítése a közösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 

ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület 

a kollégium éves munkatervében határozza meg. 

 

Kollégiumi ünnepélyek, rendezvények: 

 

• 9. évfolyamosok  fogadása 

• diákközgyűlés  

• játékos szecskaavató 

• karácsonyi ünnepség  

• projekt napok    

• ballagás 

• színházlátogatás 

 

Megemlékezések:  

• október 6.-ról, 

• október 23.-ról, 

• március 15.-ről, 

• a kommunizmus áldozatairól,  

• a holokauszt áldozatairól 

• a nemzeti összetartozás napjától 

 

6.5 A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

A kollégiumban az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák működhetnek: 

• szakkörök 

A tanulók a meghirdetett szakkörök közül választhatnak, hogy melyiken kívánnak a tanév 

folyamán részt venni.  
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• korrepetálás 

A korrepetálások célja a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás, amelyekre a diákot a 

csoportvezető nevelőtanár kötelezheti. A korrepetálást az adott tantárgy szaktanára az iskolában 

szervezi meg, az azokon való részvétel ingyenes. 

 

• tanulmányi és sportversenyek 

A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítményeket nyújtó 

tanulóknak lehetséges. Tanulók az intézményi, a városi, a megyei és az országos versenyeken 

vehetnek részt.  

 

• önképzőkörök 

Az önképzőkörök a művészetek, a természettudományok területén teszik lehetővé a kiemelkedő 

képességekkel rendelkező fiatalok tehetséggondozását.  

 

• kulturális rendezvények 

7. A tanulók jutalmazása, fegyelmi intézkedések 

7.1 A jutalmazás oka 

Tartósan kiemelkedő, alkalomszerűen kimagasló munka, teljesítmény, eredmény jutalmazható.  

 

7.1.1 Jutalmazható a 

• kiemelkedő, vagy jelentősen fejlődő tanulmányi munka, 

• példamutató magatartás, 

• közösségi tevékenység, 

• társadalmi és közhasznú munka, 

• versenyen elért eredmény, 

• sport- és kulturális tevékenység,   

• diákköri, szakköri munka. 

7.1.2 Jutalmazás formái 

• erkölcsi: 

− szóbeli dicséret  

− írásbeli dicséret 

• anyagi: 

− ösztöndíj 

− pályázati díj 

• tárgyi: 

− könyvjutalom, vagy ajándéktárgy. 

Az anyagi, tárgyi jutalmazási javaslatot az igazgató hagyja jóvá. 

 

7.1.3 Jutalmazók köre 

• nevelőtanárok, 

• csoportvezető tanárok, 

• tantestület, 

• kollégiumvezető. 

 

7.1.4 A jutalom átadásának helye, időpontja 
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A jutalmazó által meghatározott helyen és időpontban, iskolai, vagy kollégiumi ünnepélyen. 

 

7.2 Fegyelmi intézkedések 

Kollégiumi Házirend és az iskolai SZMSZ V. fejezete szerint 
 

8. Intézményi védő, óvó előírások 

A kollégiumban dolgozók balesetvédelemmel kapcsolatos feladatai 

• A csoportvezető tanárok az első órákon baleset- és tűzvédelmi oktatást tartanak 

diákjaiknak, erről jegyzőkönyv készül. 

• A kollégium dolgozóit a törvényi előírásoknak megfelelően az iskola munkavédelmi 

felelőse évente, az újonnan belépő dolgozókat a munkába lépés napján baleset- és 

tűzvédelmi oktatásban részesíti. 

 

A tanulókkal kapcsolatos védő, óvó előírások részletes szabályait a Kollégiumi házirend 

tartalmazza. 

 

9. Diákrendezvények 

9.1 Rendező  

A kollégium nevében, vagy területén csak nevelőtanár személyes felelősségvállalásával 

engedélyezhető diákrendezvény, azon csak a kollégium oktatója lehet felelős rendező.  
 

9.2 Engedélyező 

Az üzemeltetési rendet nem zavaró rendezvényeket a kollégiumvezető engedélyezheti.  
 

9.3 Engedély  

A rendezvényre a tervezett időpont előtt legalább öt munkanappal írásban kell engedélyt kérni. 

Ennek tartalmaznia kell, hogy  

• mi a rendezvény célja, 

• ki a felelős tanár (rendező), 

• ki a diákszervező, 

• mi a kezdő, befejező időpont, 

• lesznek-e meghívottak. 

 

 A rendezvényt nem szabad engedély nélkül megtartani! 

 

9.4 Általános feltételek 

 

Szigorúan tilos a dohányzás, az alkohol, a drogfogyasztás, vagy alkohol, drog hatása alatt a 

megjelenés, az engedély feltételeinek önkényes, egyoldalú megváltoztatása. 

 

• Az előkészületi munkák (pl.: díszítés, diszkó fény, hangosítás, stb.) csak tanítási időn 

kívül, felnőtt irányításával végezhetők. 

• A felelős rendező tájékoztathatja a rendőrséget a nagyobb rendezvényekről. 
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• A felelős rendező a rendezvény egész ideje alatt a rendezvény helyszínén köteles 

tartózkodni.  

• A felelős rendező gondoskodik a rendezvény egész ideje alatt a bejárat megfelelő 

őrzéséről, irányítja a belső rendfenntartókat. 

• A szervezők felelősek a rendezvény során használt helyiségek eredeti, tiszta állapotának 

visszaállításáért, az esetlegesen okozott károk megtérítéséért. 

 

9.5 Rendkívüli helyzet 

Ha a felelős rendező az engedélytől való jelentős eltérést, az általános feltételek valamelyikének 

mérvadó megszegését, hiányát, a köz-, a személy-, a vagyonbiztonság veszélyeztetettségét 

észleli, a rendezvényt idő előtt berekesztheti, az általa célravezetőnek tartott módon és 

eszközökkel intézkedhet. 

 

10. Kollégiumon kívüli programok 

10.1 Kísérő nélküli távollét 

Kollégium érdekben, megbízással, beleegyezéssel diákunk kísérő nélkül csak szülői írásos 

engedéllyel, vagy a csoportvezető tanár tudtával és beleegyezésével vehet részt a kollégium 

területén kívüli programon.  

 

10.2 Egyéb programok 

Az eddig felsoroltakon kívül csak tanintézetünk oktatási, nevelési céljaihoz igazodó külső 

programok (pl. színházlátogatás, koncert, kiállítás, tanszervásár, stb.) szervezhető, a 

kollégiumvezető hozzájárulásával. 

 

10.3 Általános feltételek 

A külső program - a 8. pontban foglaltakon túl - csak nevelőtanár, mint felelős vezető 

folyamatos jelenléte mellett szervezhető. Minden 20 diák mellé egy felnőtt kísérőt kell 

biztosítani.  

 

10.4 A felelős vezető kötelme 

• a diákok testi-, lelki egészségére, épségére folyamatosan felügyelni, 

• veszélyhelyzetben legjobb belátása szerint felelősen dönteni, cselekedni 

• a rendkívüli eseményről a kollégiumvezetőt haladéktalanul írásban tájékoztatni. 

 

10.5 A felelős vezető feladata 

• a kollégiumvezetővel egyeztetni a programot, 

• a kísérők helyettesítési rendjét, 

• a közlekedési eszköz előzetes egyeztetése, megrendelése 

• a résztvevők balesetvédelmi oktatása, erről feljegyzés valamennyi résztvevő aláírásával. 
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11. Záró rendelkezések 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba. A 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása megegyezik a Szervezeti és Működési 

Szabályzat készítésének, elfogadásának és jóváhagyásának szabályaival. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata a jogszabályi rendelkezések szerint 

történik. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának hatálya kiterjed az intézmény 

valamennyi munkavállalójára. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános, elérhetőségét az intézmény a közzétételi 

kötelezettségének megfelelően biztosítja. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az ESZI nevelőtestülete 2020. augusztus 31. ülésén 

megtárgyalta és a javasolt szabályzatot elfogadta. 

 

 

                ……………………………………. 

 nevelőtestület képviseletében 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyta: 

Paks, 2020. augusztus 31. …………………………………… 

 Csanádi Zoltán 

 igazgató 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2020. augusztus 27. 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési 

jogát jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése során a jogszabályban meghatározott 

ügyben gyakorolta. 

Kelt: Paks, 2020. szeptember 16. 

…………………………………… 

diákönkormányzat vezetője 

 


