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A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA LEÁNYINTERNÁTUSÁNAK NAPIRENDJE 

 

Hétköznapok: 

 

6.30 órakor ébresztő, mosakodás (zuhanyozás), öltözködés, takarítás 

6.45. Szobaellenőrzés, reggeli 

7.30- ig mindenki elindul az iskolába. 

12.30. ügyelet kezdete, a kollégium nyitása 

17.00 óráig internátusi foglalkozás illetve szabad kimenő, ez alatt a várost senki nem hagyhatja el. 

      (pénteken 18.00-ig szabad kimenő, létszámellenőrzés,18.30-kor vacsora a tápintézetben) 

17.00-17.40-ig   I. szilencium 

17.40-17.50-ig  szünet 

17.50-18.30. II.szilencium 

18.30-19.10. vacsoraszünet 

19.10- 20.00. III.szilencium 

20.00.-21.15.  zuhanyozási lehetőség, készülés a lefekvéshez 

21.30-kor létszámellenőrzés, villanyoltás.  

 

########################################################################## 

Szombat: 

 

8.00-9.00-ig reggeli 

10.00-óráig a szobák rendbe tételei. 

12.30-13.30-ig  ebéd a Tápintézetben  

17.45. átvonulás az Oratóriumba, létszámellenőrzés 

18.00        Précesz 

20-21.15. zuhanyozási lehetőség 

21.30   létszámellenőrzés, villanyoltás 

 

########################################################################## 

 

Vasárnap: 

 

7.30. órakor ébresztő 

8.15-8.45-ig reggeli 

8.45. létszámellenőrzés az Oratóriumban (mindenki a kijelölt helyén ül) 

9.00. Istentisztelet az Oratóriumban 

Istentisztelet után szabad kimenő 17 óráig. Kimenő hosszabbítást kapnak legkésőbb 18 óráig azok a 

tanulók, akik egész héten példásan teljesítették kötelességüket. 

A kimenő lejártával a szoba lejelentkezik a napos nevelőnél. 

12.30-13.30-ig ebéd 

18.00-19.30-ig szilencium mindenki számára a tanulókban 

19.45-21.15-ig zuhanyozás, készülés a lefekvéshez. 

21.30. Létszámellenőrzés, villanyoltás.   

##########################################################################  
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A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÁS DIÁKOTTHONA LEÁNYINTERNÁTUSÁNAK 

SZABÁLYZATA 

 

A Leányinternátus feladata, hogy otthont nyújtson a vidékről érkezett lánytanulóknak és mindent 

megtegyen azért, hogy keresztyén szellemben nevelje; becsületes, művelt, Istenhez, egyházához és 

hazájához hűséges, szolgálatkész emberekké formálja őket. Ennek megvalósításához egy belső rendre, 

mindenki számára elfogadható szabályzatra van szükség, amely a Szentírásra épül, annak normáitól nem 

rugaszkodik el. 

 

Tanulói szabályzat: 

Mindazok a lányok, akik az internátusban elhelyezést kapnak, kötelesek az internátus napi és házirendjéhez 

mindenben igazodni, az együttélés szabályait betartani. 

 

A tanuló jogai:   
 

  Minden tanulónak joga van: 

- a nyugodt körülmények között éléshez, 

- megfelelő tanulási feltételekhez, 

- a nyugodt pihenéshez,  

- az intézmény helyiségeinek rendeltetésszerű használatához. 

- a szilenciumon kívüli tanuláshoz.  

- a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérteknek a rendkívüli kimenő felhasználásához. (Hetente négy 

alkalommal 18.30-ig a 4,7, 17.40-ig a 4,5 feletti eredményt elérteknek meghosszabbított kimenővel 

rendelkeznek. Ez a 10-12. osztályosokra vonatkozik) 

- a szabadidőhöz, szabad kimenőhöz, hogy azt keresztyén emberhez méltóan eltöltse. 

- lelki fejlődéshez, áhítat tartásához és azon való részvételhez 

- egészsége érdekében a mozgáshoz, azt ezt segítő eszközök és helyiségek használatához. 

- joga van javaslatot tenni az intézmény rendjét szabályozó rendszer kialakításánál. 

 

A tanulók feladata és kötelessége: 

 

1., A tanuló első és legfontosabb feladata a tanulásban helyt állni, a tananyagot pontosan és rendszeresen 

elsajátítani. 

2., A tanuló köteles a vezető és a nevelő utasításait elfogadni és teljesíteni. 

Az ifjúság köréből választott főapparitorok, szobafőnökök és egyéb tisztségviselők hatáskörükön belőli 

utasításait mindenki vegye komolyan és fogadja el. 

3., Az év elején kijelölt helyét senki önkényesen meg nem változtathatja.  Szobájában és az internátus 

területén a bútorokért, ablaküvegekért, a fal tisztaságáért mindenki felelős, az okozott kárt mindenki köteles 

megtéríteni. 

Biztonsági okokból az internátusban otthonról hozott elektromos készülékeket (vízforraló,szendvics sütő 

stb.) használni szigorúan tilos! A minőségileg garantált, biztonságos, s az internátusban bemutatott 

hajszárítót, hajvasalót is csak a szülők felelősségére hozhatnak be a diákok. A kölcsönadott, s nem általunk 

vásárolt és ellenőrzött hajszárító, hajvasaló használatából eredő balesetért is a szülő viseli a felelősséget, 

aki a készüléket gyermekének odaadta. 

A fent említett okokból tűzveszélyes eszközöket és szereket az internátusban használni szigorúan tilos 

(gyertya, világítóelemek stb.) 

 Mobiltelefont a szilencium ideje alatt, csak a tanuláshoz szükséges információk elérésére használhatják, 

az esti takarodó után bekapcsolva hagyni szigorúan tilos!! Az ez ellen szabálytalankodók telefonjaikat 

megőrzésre leadják, s csak azokra az időszakokra (kimenő, szilencium utáni idő takarodóig) kapják vissza, 

amikor korlátozás nélkül használhatják. 
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Okos telefonokért, laptopokért, Notebook-ért, Notepad-ért…stb, különböző technikai eszközökért, 

különböző értéktárgyakért(ékszer) az internátus felelősséget nem vállal. 

 Nem engedjük meg a saját és társai testi épségét veszélyeztető görkorcsolya és gördeszka behozatalát sem.  

4., Az internátusból szabadidőn túl csak engedéllyel lehet a városba menni. Kimenőt a napos tanár, 

hosszabb időre a vezető adhat. Késő délutánra húzódó különórák alkalmával a közlekedésért az internátus 

felelősséget nem tud vállalni. Ezeken az órákon való részvételre engedélyt a szülő felelősségvállalásról 

szóló írásbeli nyilatkozata alapján ad az internátus. Kimenőkérés előző nap 6.45-7.00-ig, vacsora szünetben 

illetve aznap délután 14-15. óráig lehetséges. A várost engedély nélkül elhagyni sem kimenőben, sem pedig 

hét végén nem lehet. De ezt előzetes szülői kérés alapján az internátusvezető engedélyezheti.   

5., Rendezvények látogatására, akár csoportosan, akár egyénenként történik, engedélyt az internátus 

vezetője adhat. Engedélykérés előző napon történik.  

Az általunk szervezett esti alkalmak látogatására az internátus kísérőt biztosít. Ezekre az alkalmakra 

csoportosan, ünnepi öltözékben ( iskolai egyenruha) megy a diákság. 

6., Szülők, rokonok, ismerősök, volt diákjaink lehetőleg szabad időben látogassák az internátus lakóit. A 

szobákba, tanulókba csak bentlakó diákjaink mehetnek fel. Városi osztálytársaik a napos nevelő tudtával 

és engedélyével diákunk kíséretében látogathatnak fel a szobákba. 

7., Az intézményen belül mindenféle árusítás, üzletelés fegyelmi eljárást von maga után. Csomagküldő 

szolgálattól csomagot csak az otthoni címre kérhetnek az épületben lakó diákok. 

 8., A napos tanuló feladatát külön szabályozzuk. A napos tanuló köteles feladatát az intézmény harmonikus 

működése érdekében maradéktalanul elvégezni. 

 

Hazautazásról: 

 

9., Az internátusban élők számára havonta kétszer, az év elején kijelölt hétvégeken van hazautazás. 

Amennyiben a diák nem haza utazik, arról a szülőnek tájékoztatni kell az intézményt. 

10. Az úgynevezett bentmaradós hétvégeken internátusvezetői engedéllyel történik a hazamenetel. 

Engedélykérés a szülő írásbeli, fax, email ( kézzel írt és beszkennelt) úton eljuttatott kérése után szerdán 

19 óráig lehetséges. Ezen hétvégékre az ellenőrzőbe beírt aláírással ellátott engedély alapján távozhatnak 

el a diákok az internátusból. A kötelezően bentmaradós hétvégeken az iskola programokat szervez, ezért 

ezeken a hétvégeken hazautazás nincs. 

Visszaérkezni vasárnap este 20 óráig kell. 

Amennyiben a diák megbetegszik, azt a szülő a visszautazás napján 15 és 20 óra között telefonon köteles 

jelenteni az internátusnak. 

 

Betegszobáról: 

 

11., A kollégiumi orvoshoz az internátusban töltött időben, tehát délutántól reggelig csak nevelő küldhet 

beteget. Délelőtt folyamán az iskolából betegszobára került betegek kötelesek erről az internátus vezetőjét 

értesíteni. Betegszobai elhelyezést az internátus területén tudunk biztosítani.  Ha azonban a szülő úgy dönt 

-az iskolaorvos engedélyével és az internátusvezető hozzájárulásával- a betegség idejére haza is viheti 

gyermekét. 

 

 

Magatartás, külső megjelenés:    

 

12.,Minden tanulónak illik ismerni egyházunk és Kollégiumunk vezetőit, munkatársait, s a művelt 

emberhez méltóan az utcán és a kollégium falai között köszöntse őket. Továbbá mindenkinek, aki az 

intézménybe betér, köszönjön, igazítsa útba, legyen hozzá udvarias, előzékeny. 

13.,A gimnázium tanulói öltözködjenek egyszerűen és ízlésesen. Ünnepi alkalmakon az iskolai egyenruha, 

a bocskai viselése kötelező.   

14., A gimnázium tanulói sehol sem dohányozhatnak, szeszes italt nem fogyaszthatnak. Nyilvános 

éttermeket csak a szüleikkel látogathatnak. Csak azokba a cukrászdákba, gyorsbüfékbe térhetnek be, ahol 

szeszes italt nem árusítanak. 

15., A tanuló magatartása mindig és mindenhol legyen a keresztyén emberhez méltó. 
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16., A gimnázium tanulójának tilos a haj színezése, száj, köröm, szem festése. Egyszerű, ízléses fülbevalót 

hordhatnak diákjaink, hagyományos módon fülben és csak egyszerre egy pár viselése  megengedett.   

 

A bentlakással járó egyéb kötelezettségek:  

 

17., Minden tanuló, aki a kollégiumban lakik, köteles a tápintézetben étkezni, az étkezési díjat havonta 

fizetni.  

18., Beköltözéskor mindenki köteles orvosi igazolást hozni arról, hogy a családban 6 héten belül fertőző 

beteg nem volt. 

19., Tanítási idő alatt, 7.30 óra és 12.30 óra között csak külön engedéllyel lehet az internátusban 

tartózkodni. (betegként, tanítási órák alól felmentettként) 

20. Minden diák köteles az internátus helyiségeit és eszközeit rendeltetésszerűen használni. A tanulóba, 

számítógépterembe, könyvtárba enni és innivalót bevinni szigorúan tilos. Az internátus helyiségeinek 

értéktárgyaiért és rendjéért mindenki egyénenként felelős. A tanulószobákban az íróasztalt üresen hagyják 

a diákok és a székeket felrakják, hogy a takarítónő dolgozni tudjon. A Társalgó szoba rendjéért szintén az 

ott tartózkodók a felelősek. A szobákra kiosztott helyiségeket a szoba köteles rendbe tartani. 

21. A diákok munkájuk és viselkedésük alapján jutalmazhatók és büntethetők. 

  

A tanulói szabályzat minden pontját kötelesek a diákok betartani. 

 

 

A napos tanuló feladata    

 
A tanulók szintenként (összesen 4 fő, szintenként két személy) kerülnek ügyeleti beosztásra a főapparitorok 

szervezése szerint. 

Feladata az ébresztővel kezdődik és a zuhanyozó felmosásával ér véget. 

A szilencium kezdetével egymást váltva tartanak a bejáratnál ügyeletet, a beérkezők nevét felírják. 

Vacsora után az étkezőben az asztalokat lemossák. 

Szilencium után –szükség esetén naponta többször is- a műanyag flakonokat elviszik a gyűjtőhelyre. 

A feladatuk szintenként a zuhanyozó felmosásával fejeződik be. 

 

Debrecen, 2019. június 20. 

                                                                                     Dan Írisz 

                                                                            Leányinternátus-vezető    

 


