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A kollégium nyitva tartása és működési rendje:
A kollégium munkanapokon 6:00 órától 22:00 óráig van nyitva a munkarendben meghatározott
időbeosztással.
A hét utolsó tanítási napján a tanulók számára 16:00 óráig biztosít a kollégium nevelőtanári
felügyeletet. Ezt követően a kollégium zárva tart a visszaérkezés időpontjáig.
Minden munkanapot megelőző nap a kollégium 17:00 órától biztosítja a visszaérkezés lehetőségét
a tanulók számára. Ezen a napon a kimenő végéig, de legkésőbb a hét első tanítási napján kell
visszaérkezni a tanulóknak. A visszaérkezéskor jelentkezni kell az ügyeletes nevelőtanárnál.
A kollégium:
tanítási szünetekben a Pécsi Szc Montenuovo Nándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma munkarendjében meghatározottaknak megfelelően üzemel.
Munkaszüneti napokon a kollégium vezetőjének engedélyével.
Rendezvények előtt a gazdasági vezető egyeztet a kollégium vezetőjével.
A kollégista tanulók kollégiumi elszállásolása az alábbi rendkívüli helyzetekben térhet el az
általánosan meghatározott időszaktól:
Rendkívüli okokból (katasztrófa, közlekedés, természeti csapás, rendkívüli helyzet,
bűnmegelőzés, nyomozás, stb.) a tagintézményvezető elrendelheti a kollégisták hazautazásának
megtiltását. Ilyen esetekben a kollégiumvezető köteles értesíteni (telefon, e-mail, stb.) a tanulók
szüleit, gondozóit a tiltás okáról, időpontjáról és időtartamától. A kollégium vezetője köteles a
nevelőtanári felügyeletet megszervezni.
Iskolai - kollégiumi szintű ünnepélyen, rendezvényen való részvétel esetén a kollégiumvezető
dönthet a szálláskérés engedélyezéséről, szükség szerint nevelőtanári beosztásról.
Meghatározott időszakokban (érettségi vizsga, felmérő dolgozat, nyári termelési gyakorlat,
pályaválasztás, csonka tanítási hét, stb.) a tanulók számára lehetőséget biztosíthat a kollégium
vezetője a kollégiumi szállás igénybevételére, abban az esetben is, ha ez hétvégére vagy tanítási
szünetre esik.
A tanulás és a közösségi élet két kollégiumi csoportban folyik. A napi
felkészülésen túl a szabadidős tevékenység is szerves része életünknek. A
„Kézügyesek” szakkör a fúrni-faragni-barkácsolni vágyóknak, a „Harcosok

klubja” a mozgás szerelmeseinek nyújt tartalmas kikapcsolódást. Nevelőink
harcedzett, felkészült, elkötelezett szakemberek, a kollégiumi élet minden
területén hatékony segítséget tudnak nyújtani diákjaiknak. Hogy kik ők?
Balog Ferencné kollégiumi nevelő, főiskolai végzettségű tanító
Beckné Kaszás Krisztina kollégiumi nevelő, főiskolai végzettségű
szociálpedagógus
Dr. Bene Adrián kollégiumi nevelő, doktori (PhD) végzettségű magyar-filozófia
szakos középiskolai tanár
Óraadóként segíti munkánkat:
Topán László egyetemi végzettségű magyar szakos középiskolai tanár
Ladóczki Aranka főiskolai végzettségű zenetanár
A kollégium szorgalmi időben vasárnap 16 órától péntek 16 óráig tart nyitva.
Hétvégén és a tanítási szünetekben zárva tartunk; ettől indokolt esetben el lehet
térni.
Legfontosabb feladataink, rendezvényeink az idei tanévben:
Szeptember
- Ismerkedési est
- Iskolai és kollégiumi diákönkormányzati választások
Október
- Szüreti fesztivál
- Megemlékezés az 1956-os forradalomról
- Helloween-party
November
- Nyílt nap
- Márton-napi vigasság
- Adventi készülődés
December
- Mikulás-est
- Karácsonyi sütögetés
- Kézműves délután
Január
- Vacsoracsata (főzőbajnokság)
- Teadélutánok
Február
- Valentin-napi szívküldi
- Kollégiumi farsang
- Koszorúzás névadónk sírjánál (holokauszt emléknap)

Március
- Nőnap
- Megemlékezés az 1848-as forradalomról
- Tavaszköszöntő kirándulás
Április
- Húsvéti készülődés
- A költészet napja
Május
- Kollégiumi ballagás
- Szemét vagy kincs? (újrahasznosítás)
Június
- Évzáró fagyiparty
- Tábortűz
Légy te is kollégista! Érdekes programok, jó társaság, vidám élet vár. Jó dolgod
lesz nálunk. Gyere, várunk!

