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KÖSZÖNTŐ 

Kedves Diákjaink! 

Pécs és az ország egyik legrégibb iskolájának, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának vagytok 

tanulói. Iskolánkat jezsuita szerzetesek alapították 1687-ben, amelyet a rend feloszlatása után, 1813-tól a 

ciszterci rend vett át és leszámítva az államosítás 45 évét, mindvégig katolikus egyházi gimnázium 

maradt. Iskolánk sok értékes hagyományt és korszerű tudományt, bevált jezsuita és ciszterci nevelési-

oktatási elveket és minden értékre való állandó nyitottságot őriz. Sok kiváló tanára és diákja volt és van 

ma is. 

Iskolaközösségünk vezetőségből, tanárokból és diákokból áll. Csak az lehet jó közösség, melynek 

áttekinthető rendje, világos követelményrendszere van. Régi hasonlattal, a hordó is csak úgy képes 

megőrizni értékes tartalmát, ha abroncsok tartják össze. Ha ezek elpattannak, veszendőbe megy, amit 

őriznie kellene. Ezek az abroncsok iskolánk közösségi szabályai. 

Ezért adunk Házirendet kezetekbe, hogy világosan lássátok, mihez van iskolánkban jogotok, milyen 

felelősséget vállaltatok, amikor hozzánk beiratkoztatok. Nem kívánunk többet, csak amennyi szükséges, 

nem akarunk semmi többre kötelezni, mint amit a Ti jól felfogott érdeketek és az iskola egészséges élete 

megkíván. Inkább szeretünk dicsérni, mint szidni, értékes munkátokat látva azt elismerni, mint 

hanyagságaitokat korholni. Inkább szeretünk veletek örülni, mint miattatok szomorkodni. 

Fogadjátok hát szeretettel iskolánk és kollégiumunk Házirendjét, mely röviden és világosan elétek 

tárja, mit várunk tőletek, hogy a szeretet rendjében érlelődő, tanáraitokat és egymást megbecsülő, 

tisztességes munkát végző fiatalok legyetek. Fogadjátok meg azt a hármas jelszót, melyet iskolánk 

bejárata fölé festettünk: „Hithűség, tisztesség, minőség”. Tartsátok meg becsülettel iskolánk szabályait, 

hogy annak értékes szellemi, lelki tartalma megmaradjon, gyarapodjék bennetek. 

Iskolánk házirendje a könyvtári órák idején a könyvtárban, valamint honlapunkon is megtekinthető. 

Kedves Szülők! 

Önöktől is kérjük, olvassák el gondosan házirendünket. Együttműködésüket kérjük, hogy nevelési 

elveinket, célkitűzéseinket együtt valósíthassuk meg gyermekeik fejlődése érdekében. 

 

Pécs, egy új tanév kezdetén 

   Dobosi László  

   a gimnázium igazgatója 
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A  C I S Z T E R C I  R E N D  N A G Y  L A J O S  

G I M N Á Z I U M A É S  K O L L É G I U M A  

HÁZIRENDJE  
 

A házirend jogszabályi háttere 

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet.  

 

I. ISKOLÁNK RENDJE 
1. Iskolánk neve és címe 

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma 

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.  

Postacíme: 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. 

 

Telefon (fő vonalak):  

 (72) 312-888,  

 (72) 310-884,  

 (72) 516-551,  

 (72) 516-552 

 +36 30 695 1441, 

 +36 30 207 5216, 

 

Telefax: (72) 516-553 

E-mail: crnl@mail.crnl.hu 

Honlap: www.crnlg.hu 

Számlaszám: OTP 11731001-20130855 

 

Az iskola jogi képviselője és vezetője a zirci apát által kinevezett igazgató. 

 

2. Iskolánk fenntartója 

 Zirci Ciszterci Apátság 

 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. 

 Telefon: (88) 593-640 

 Telefax: (88) 593-642  

 Honlap: www.ocist.hu 

 

3. Iskolánkban a köszönés 

A köszöntés: Laudetur Jesus Christus!  

A válasz: In aeternum. Amen. 

file:///G:/dokumentek/crnl/kiadványok/házirend/crnl@mail.crnl.hu
http://www.crnlg.hu/
file:///G:/dokumentek/crnl/kiadványok/házirend/www.ocist.hu
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4. Iskolánk címere 

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának címere ősi motívumokat ábrázol. 1182-ben 

alapította III. Béla királyunk a bakonyi, zirci apátságot. A Clairvaux-ból jött francia ciszterciek 

apátságuk címeréül a darut választották, amely az ókorban szent madárnak számított. Zárt 

közösségben repül szépen rendezett V alakban, élén a sejtelmes hangjelzéseket adó vezérdaruval. A 

földön is közösségben él. A csapatban mindig van egy őrálló, amely egyik lábában követ tartva 

őrködik társai pihenésén. Ha maga is elszunyókálna, elejti ujjai közül a követ, s az a másik lábára 

hullva felébreszti őt. 

 

A Zirci Apátság e mély értelmű szimbolikával őrzi több mint 800 éve címerállatát, a virrasztó 

darut. De hogy kerül a daru pajzsa köré az egyenlőszárú görög kereszt, benne a titokzatos négy 

betűvel: M O R S ?  

 

A citeaux-i anyamonostorból az első négy új alapítás különleges helyet foglal el. Így az 1115-ben 

alapított Morimond is. Ez a név annyit jelent: Mori mundo” azaz „Halj meg a (bűnös) világnak”, 

hogy teljesen Krisztusnak élhess. E monostor címerébe a kereszt és a MORS, a halál szó került, 

ahol meghalni a bűnnek nem negatívum, hanem egy új, igazabb, Istennek szentelt élet kezdete. 

Ebből a morimondi apátságból származik a sziléziai Heinrichau (ma a lengyelországi Henryków) 

ciszterci monostora, mely átvette a morimondi címert, s a kereszt közepébe a sziléziai sasmadarat 

tette. A török idők után a heinrichaui apátság hervadhatatlan érdeme, hogy 1700-ban nemcsak 

átvette a zirci apátságot, s oda szerzeteseket küldött, hanem az is, hogy a lerombolt monostort 

1727-től kezdi újra felépíteni és benépesíteni, majd 1745-52-ig az új barokk templomot is felépíti. A 

heinrichaui apát a zirci apáti címet is viseli, s az újonnan felépített zirci templom homlokzatán is két 

címer szerepel: az ősi zirci a daruval és a heinrichaui a MORS kereszttel.  

 

1814-ben vált önállóvá a zirci apátság, mely egyesítette a két címert: a pajzs közepén látható a 

virrasztó daru, melyet körülvesz a kereszt, száraiban a MORS felirattal. A négy pásztorbot a zirci, 

pilisi, pásztói és szentgotthárdi egyesített apátságokra utal egy apáti süveg alatt. 

 

Címerünk tehát sok száz év európai történelmi szálait kapcsolja össze az antik kultúra elemével, 

s mindezt megkoronázza a magyar Szent Korona iskolánk jelvényén. Az ezeréves keresztény 

magyar államiság, a kétezer éves kereszténység és a sokezer éves antik kultúra ötvöződik 

címerünkben. Büszkék lehetünk rá! 

 

5. Iskolánk jellege 

Iskolánk a Katolikus Egyházon belül működő önálló jogi személy, melynek felügyelője a 

fenntartó zirci apát. 

 

6. Iskolánk pedagógiai programja 

Iskolánk lelkiségének forrása  

Elsődleges forrásnak tekintjük a Szentírást, mint az élő Isten kinyilatkoztatását, 

különösképpen pedig Jézus Krisztus evangéliumát, ahogyan azt a Katolikus Egyház 

értelmezi és tanítja. 

Ezen túl a Ciszterci Rend lelkisége meghatározó az iskola számára, mely intézményeiben 

a schola charitatist, a szeretet iskoláját kívánja megvalósítani. Magunkénak valljuk Szent 

Bernát atyánk jelmondatát: Ardere et lucere (Lángolj és világíts). A lángolás a szeretet 
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melegére, az evangéliumi erények megvalósítására való lelkes törekvésre, a világítás a jóra 

való példaadásra, a bölcs tudás fényére utal. 

Iskolánk nevelési és oktatási eszménye  

Az elkötelezett kereszténységnek, magyarságszeretetnek, értelmiségi pályára való 

nevelésnek és oktatásnak alapjait kívánjuk tanítványainknak megadni. Iskolánkban a heti 

két hittanórának nem csak ismeretátadó szerepe van. A tanulókat ezen túl a hit 

gyakorlására is el akarja vezetni: a rendszeres napi imára és szentírásolvasásra, a vasárnapi 

és ünnepi szentmisén való részvételre, a bűnbocsánat és szentáldozás szentségeivel való 

élésre. A hitből és cselekvő szeretetből fakadó keresztény életvitelre és együttélési 

normákra akar nevelni. 

A gimnázium jól alkalmazható magas szintű tudást akar átadni. Törekszik az érettségi 

vizsgára, felsőfokú tanulmányok folytatására való felkészítésen kívül az általános műveltség 

megalapozására. Pedagógiánk feladata, hogy igényt és módszereket nyújtson az állandó 

önképzéshez. 

Iskolánk feladatának tartja, hogy diákjait az egyetemes emberi értékek elfogadására 

nevelje, hogy tanítványaink egész karakterét a négy alapérték (a jóság, az igazság, a 

szépség és a szentség) határozza meg. 

Ezért kötelességének tekinti, hogy: 

– felkeltse érdeklődésüket a valódi értékek iránt, s így kritikával szemléljék és 

utasítsák el a káros szubkultúra jelenségeit, 

– igényességet alakítson ki bennük (magatartásban, öltözködésben, 

szórakozásban, stb.), 

– növelje kudarcálló és küzdőképességüket, 

– nevelje toleranciára a más vallásúakkal és világnézetűekkel szemben, még ha 

azok elvei elfogadhatatlanok is az iskola lelkisége számára. 

 

Iskolánk testi egészségről vallott nézete 

A keresztény értékrendben megbecsült helye van a test egészségének, hisz hitünk szerint 

testünknek is örök jövője van. Az iskolának ezért kötelessége, hogy a tanulókat az 

egészséges életmódra (főleg a dohányzásról, alkoholról és kábítószerről való 

lemondásra), a testnevelésben, a tömegsportban és természetjárásban való részvételre 

ösztönözze. 

 

7. Iskolánk munkarendje 

7.1. A tanév szeptember 1-jétől a következő naptári év augusztus 31-ig tart.  

7.2. Az egyházi ünnepek a tanévben  

– A három főünnep, karácsony, húsvét és pünkösd tanítási szünetre eső 

napokon van. A tanulók lehetőségük szerint saját templomukban - ha lehet, 

családjukkal együtt - tartsák meg ezeket az ünnepeket.  

– A vasárnapi és kötelező ünnepi szentmiséken való rendszeres részvételt 

katolikus tanulóinktól egyházunk törvénye szerint elvárjuk.  
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7.3. Nemzeti és iskolai ünnepek: 

– október 6-án osztálykeretben megemlékezés az aradi vértanúkról, 

– október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése iskolai 

közösségben, szünetnappal, 

– február 25-én osztálykeretben megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatairól, 

– március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése iskolai 

közösségben,  

– április 16-án megemlékezés a holocaust áldozatairól osztálykeretben, 

– június 4-én a nemzeti összetartozás emléknapja. 

7.4. A tanév első tanítási napja Veni Sancté-val kezdődik, az évzáró napján Te Deumot 

tartunk.  

7.5. Az iskola hagyományos ünnepei és kulturális eseményei: 

– ciszterna 

– mazsolaavató 

– osztályéneklési fesztivál 

– tanár-szülő jótékonysági bál  

– rendi mindenszentek 

– adventi hangverseny, iskolakarácsony 

– szalagavató ünnepség és bál 

– farsang  

– tavaszi kulturális műsor „Bemutatkozunk” címmel 

– Lajos nap 

– ballagás  

7.6. A tanítási nap  

Az iskolai munkahét hétfőtől péntekig tart. A tanítási órák és egyéb foglalkozások előtt 

minden tanulónak legalább 10 perccel előbb meg kell érkezni. Ha a tanár becsengetés 

után 5 perccel nem jelenik meg a tanórán, a hetes kötelessége ezt jelenteni a titkárságon. 

7.7. A tanítási órák és szünetek 

1. óra 745 - 830-ig 
2. óra 840 - 925-ig 
3. óra 935 - 1020-ig, utána 20 perces nagyszünet 
4. óra 1040 - 1125-ig 
5. óra 1135 - 1220-ig 
6. óra 1230 - 1315-ig 
7. óra 1325 - 1410-ig 
8. óra 1415 - 1500-ig 

7.8. Az óraközi szünetek a kikapcsolódást, pihenést, mozgást, étkezést szolgálják. 

Nagyszünetben jó idő esetén mindig le kell menni az udvarra. A szüneti rend 

fenntartásáért felelős a tantestület, az ügyeletet végző pedagógus és a hetesek. 
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7.9. Az iskolai könyvtár használatának rendje: 

Az iskolai könyvtár minden az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló rendelkezésére 

áll. Az iskola könyvtára a tanítási napokon hétfőtől csütörtökig 

0730-1530 óráig, pénteken 0730-1430-ig tart nyitva. A könyvek és a folyóiratok, valamint az 

egyéb információhordozók igénybevételéről az iskolai könyvtár működési szabályzata 

rendelkezik, mely a szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) található meg, illetve 

az iskola honlapján is olvasható. Az iskolai könyvtárból a kikölcsönzött könyveket a 

kölcsönzési idő lejártáig vissza kell vinni, az elveszett könyvekért a tanulók anyagi 

felelősséggel tartoznak. 

7.10. A vizsgákra való jelentkezés rendje 

Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő: 

– Érettségi vizsga: amelynek rendjét, követelményeit és jelentkezési módját az 

érettségi vizsgaszabályzat határozza meg. A vizsgaszabályzat előírásait az 

általános igazgatóhelyettes és a vizsgabizottság jegyzője a jelentkezést 

megelőzően ismerteti a tanulókkal. 

– Osztályozó vizsga: igazgatói engedély alapján az évfolyam, illetve egy félév 

teljes anyagából egy vagy több tantárgyból tehető iskolai vizsga, melyre 

magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely 

tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók, előrehozott érettségi 

vizsgákra jelentkező tanulók jelentkezhetnek az igazgatóhelyettesnél. Ha a 

tanuló bármely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, akkor 

osztályozó vizsgát kell tennie, amelyre a szaktanárral történt írásos egyeztetés 

után kerülhet sor. A jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. 

– Különbözeti vizsga: más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti típusból 

érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. 

– Szakaszzáró vizsga: az igazgató írja elő a hatosztályos rendszerben tanuló 

nyolcadikos diákok számára a tanév második felében.  

 

8. Térítések és támogatások rendszere 

8.1. A tanuló a mindenkor érvényben lévő törvények és rendeletek szerint az őt megillető 

kedvezményes juttatásokat a jogszabályi feltételek mellett és előírt időben megkapja.  

8.2. A tanulónak joga van térítés ellenében iskolai ebéd-szolgáltatásban részesülni.  

8.3. Az étkezési- és tankönyvtámogatás jogszabályt meghaladó mértéke és helyi rendje, az 

iskola éves, szociális támogatásai során, a benyújtott pályázatok alapján kerül 

meghatározásra. 

8.4. A tanulónak (a szülőnek, gondviselőnek) joga van – családja anyagi helyzete vagy a 

családban bekövetkezett, a pillanatnyi anyagi helyzetét meghatározó mértékben 

befolyásoló rendkívüli esemény miatt – osztályfőnökéhez vagy az ifjúságvédelmi 

felelőshöz segítségért fordulni. Az iskola – jogszabályi kötelezettségeinek teljesítésén túl 

– közbenjár az anyagi támogatás érdekében külső szervezeteknél (pl. Gyermekvédelmi 

Szolgálat, alapítványok).  
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8.5. A tanulónak joga van valamely szervezet (iskolafenntartó, lakóhelye szerinti 

önkormányzat, civil szervezetek, sportegyesületek, stb.) által kiírt pályázaton részt venni, 

a pályázati anyagához iskolai véleményt kérni. 
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II. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

1. A tanulók jogai az iskolában 

1.1. A beíratással az iskola és a tanuló közt tanulói jogviszony jön létre, mely az iskola és 

tanuló számára a törvényben és a Házirendben meghatározott jogokkal és 

kötelezettségekkel jár. A beíratástól kezdve gyakorolhatja a tanuló gimnáziumunkban 

iskolai jogait, és felelősséggel meg kell tartania tanulói kötelezettségeit. Joga van 

diákigazolványhoz, a vele járó kedvezményekhez, az iskolajelvény és az iskolai 

nyakkendő viseléséhez, melyet a beiratkozáskor minden tanuló megvásárol. 

1.2. A tanuló joga, hogy az iskola életébe bekapcsolódjon, az iskola által előírt tananyagot és 

az általános műveltség alapjait az osztályközösség vagy tanulócsoport tagjaként elsajátítsa 

és részt vegyen a tanórán kívüli foglalkozásokon.  

1.3. A tanuló használhatja az iskola felszerelését: a könyvtárt, a sport- és szabadidő-

létesítményeket, a számítógépeket a megszabott rendben és szaktanári felügyelettel.  

1.4. Joga, hogy az iskolaorvosi rendszer keretében rendszeres egészségügyi és fogászati 

ellenőrzésben részesüljön. Betegség, vagy rosszullét esetén az iskolaorvoshoz, ill. a 

védőnőhöz forduljon panaszával, továbbá a mindenkori rendelési idő keretén belül, a 

betegbiztosítás keretében egészségügyi ellátásban részesüljön. A mindenkori rendelési 

idő a rendelő ajtaján, a titkárságon és az iskola honlapján megtekinthető. 

1.5. A tanulók joga, hogy tanácsot, lelki segítséget kérjenek a gimnáziumban oktató-nevelő 

munkát végző ciszterci atyáktól, világi papoktól, lelkipásztoroktól, pedagógusoktól. 

1.6. Minden osztályközösség osztálytitkárt és egy helyettest választ. Az osztályok titkárai és 

helyetteseik együttesen alkotják a Diákönkormányzat (DÖK) választmányát az igazgató 

által megbízott pedagógus vezetésével. A tanulók joga, hogy sürgős kéréseiket 

osztályfőnökük, súlyosabb esetekben az igazgató elé terjesszék. 

1.7. A tanulók joga, hogy az iskolát érintő minden ügyben a Diákönkormányzat 

közvetítésével véleményt juttassanak el az iskolavezetőséghez.  

1.8. Az iskola vezetősége az iskolát érintő fontos kérdésekben kikéri a DÖK véleményét, a 

tanulók jogaikat a törvényben meghatározott módon gyakorolhatják.  

1.9. A tanuló joga, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon az iskolában őt érintő eseményekről. 

Ennek módjai: éves közgyűlés, a DÖK tájékoztatása, iskolaújság, iskolarádió, hirdetések, 

LCD kijelző, iskolai honlap, iskolai Facebook. 

1.10.  A tanuló joga, hogy tanulmányi, magatartási és szorgalmi teljesítményét érdemjegyekkel, 

ill. szövegesen (dicséretek, fegyelmi intézkedések) értékeljék, s erről tájékoztatást, 

félévkor értesítőt és év végén bizonyítványt kapjon. 

1.11. A tanuló joga, hogy személyiségét semmiféle hátrányos szociális, etnikai, nemzetiségi, 

vallási és nemi megkülönböztetés ne érje. 

1.12. A tanuló joga, hogy szorosan vett tanulmányi teendői elvégzése után tehetségét más 

területen is kifejtse, önkéntes vállalással részt vegyen az iskolában működő 

szakkörökben, diákkörökben, művészeti együttesekben, a cserkészcsapat munkájában. 
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Joga továbbá, hogy a Köznevelési Törvényben meghatározott iskolai közösségi 

szolgálatot az iskola által szervezett szeretetszolgálat formájában teljesítse. 

1.13. Bármilyen tanulmányi versenyre az adott tantárgyból legalább jó rendű tanuló 

jelentkezhet, versenyző tanulónak a tanulmányi versenyek előtt a következő szabadnapok 

adhatók: 

– városi, megyei és országos versenyre és az OKTV első fordulójára a verseny 

napja, 

– az OKTV második fordulójára és az oktatásért felelős minisztérium által 

meghirdetett és támogatott országos versenyek második fordulójára legfeljebb 

2 tanítási nap és a verseny napja, 

– az OKTV, illetve az oktatásért felelős minisztérium által meghirdetett és 

támogatott versenyek döntőjébe jutott tanulónak legfeljebb 3 tanítási nap és a 

verseny napja, 

– nyelvvizsga esetén az írásbeli és a szóbeli vizsga napja, 

– az előrehozott érettségi vizsgákra a vizsga napja.  

2. A tanuló kötelességei az iskolában 

2.1. A tanuló köteles a tanítási órákon, a kötelező foglalkozásokon és a rendezvényeken a 

kezdés előtt 10 perccel megjelenni. A becsengetést követő késést és hiányzást az órát 

tartó pedagógus az elektronikus naplóba (e-napló) bejegyzi. 

2.2. A tanulók: 

– igyekezzenek az osztály- és iskolaközösségnek egymásért is felelősséget vállaló 

tagjai lenni, és egyetértő, egymást támogató közösséget kialakítani 

– tanulmányi kötelezettségeiknek rendszeres munkával tegyenek eleget, 

– tanulmányi feladataik megoldásakor ne használjanak meg nem engedett 

segédeszközöket,  

– tartsák meg a Házirend szabályait, 

– a hazát, a nemzeti jelképeket, az egyházat, annak képviselőit, tanáraikat, 

nevelőiket, az iskola dolgozóit tiszteljék. 

– azonosuljanak iskolánk szellemiségével, a keresztény értékrenddel. 

2.3. A lányok és a fiúk kapcsolata legyen az erkölcsi normákat, az egyház tanítását követő, a 

jó ízlést nem sértő. Megfelelő önkontroll mellett arra is figyelni kell, hogy két ember 

legbensőbb ügye nem tartozik másokra, ezért kerülni kell az iskolában és az iskolán kívül 

az érzelmek túlzó külső megnyilvánulásait. 

2.4. A tanuló köteles a Köznevelési Törvényben meghatározott iskolai közösségi szolgálatot 

a 10. évfolyamon teljesíteni. 

 

3. Az iskolán kívüli magatartás normái 

3.1. A tanulókra mindenkor és mindenütt kötelezőek a kulturált emberhez méltó magatartás 

szabályai. Az előzékenység és udvariasság, a szerénység és szolgálatkészség iskolánk 

természetes elvárása nemcsak az iskolában, hanem a társadalomban is. Minden tanuló 

iskolaközösségünk tagja, aki iskolánkat képviseli a társadalom előtt. 

3.2. A tizennyolc év alatti diákok 22:00 óra után csak felnőtt felügyelete mellett vagy szülei 

felelősségével vehet részt iskolán kívüli rendezvényeken, ill. tartózkodhat az utcán. 
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3.3. Tanulóink szeszesitalt nem fogyaszthatnak. 

3.4. Az iskolánkba járó tanulók egymás iránt is felelősek, tartsák vissza egymást a törvény és 

Házirend megszegésétől.  

3.5. A Házirend szabályai a tanítási szünetekben is érvényesek. 

3.6. A Házirend szabályai a szeretetszolgálati fogadóintézmények területén is érvényesek. 

 

4. A tanulók tudásának, magatartásának és szorgalmának értékelése 

4.1. A szaktanár a tanulók tudását a tanítási év közben rendszeresen érdemjegyekkel értékeli, 

félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. 

4.2. A tanulók tudásának értékelésénél az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

jeles (5d) dicsérettel: a szaktanár megítélése alapján, 

jeles (5): 4,50 és 4,70 között a szaktanár belátása alapján, 4,71-től minden esetben, 

jó (4): 3,50 és 3,70 között a szaktanár belátása alapján, 3,71-től minden esetben, 

közepes (3): 2,50 és 2,70 között a szaktanár belátása alapján, 2,71-től minden 

esetben, 

elégséges (2): 2,00 és 2,49 között minden esetben,  

elégtelen (1): 2,00-et el nem érő tanulmányi átlag esetén. 

4.3. Az osztályfőnök az osztályozóértekezleten a tanuló magatartásának és szorgalmának 

minősítésére javaslatot tesz. 

4.4. A tanulói magatartás minősítésének feltételei: 

példás (5) magatartású: aki a következő szempontok többségének megfelel: 

– példamutató lelki életet él, szerepet vállal az iskola, ill. a saját plébániájának 

közösségében (Nem lehet példás, aki ennek a kritériumnak nem felel meg!) 

– felelősségérzettel van az iskola közössége iránt, megtartja a Házirendet, és 

törekszik, hogy iskolatársai is megtartsák azt, 

– önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért, s ezt megbízhatóan 

teljesíti, 

– kész véleményét önállóan, őszinte, művelt fiatalhoz illő módon kinyilvánítani,  

– tevékeny részt vállal az iskola valamelyik művészeti vagy sportcsoportjában, 

– önnevelésre, önfegyelemre törekszik, 

– nem részesült fegyelmi intézkedésben, 

– nem bukott meg, 

– nincs igazolatlan mulasztása. 

 

jó (4) magatartású:  

– lelki élete megfelelő, de aktív szerepvállalással nem erősíti a közösséget, 

– legfeljebb 2 igazolatlan órája van, 

– aki a példás magatartás feltételeinek nem felel meg kifogástalanul, de 

osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb intézkedésben nem részesült. 

 

változó (3) magatartású: 

– a szentmisékről több alkalommal elkésik, vagy ott nem megfelelően 

viselkedik, 
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– aki a Házirend ellen ismételten kisebb mértékben vagy egy alkalommal 

súlyosabban vétett, 

– aki osztályfőnöki intőben vagy igazgatói figyelmeztetésben/intőben részesült, 

– akinek igazolatlan óraszáma 7-nél nem több. 

 

rossz (2) magatartású: 

– aki az iskola lelkiségével össze nem egyeztethető módon viselkedik, ill. az 

iskola lelki programjain oda nem illő, sértő módon viselkedik, 

– aki igazgatói intőnél súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, 

– akinek 8 vagy annál több igazolatlan órája van. 

 

4.5. A tanulói szorgalom minősítésének feltételei: 

példás (5) szorgalmú, aki a következő szempontok többségének megfelel: 

– aki kötelességeit pontosan teljesíti, írásbeli feladatait mindig elkészíti, hiányait 

mulasztás esetén rövid időn belül pótolja, az órákra képességeinek 

megfelelően és megbízhatóan készül, 

– aki tevékenyen részt vesz a diákkörök munkájában, ill. tanulmányi 

versenyeken és pályázatokon, aki képességeihez mérten kiemelkedően teljesít. 

 

jó (4) szorgalmú: 

– aki a példás szorgalom feltételinek nem felel meg kifogástalanul 

– aki képességeinek megfelelően teljesít. 

 

változó (3) szorgalmú: 

– akinek tanulmányi munkája nem megbízható, hullámzó teljesítményt mutat, 

– aki képességei alatt teljesít. 

 

hanyag (2) szorgalmú: 

– aki a tanulmányi elvárások és saját képességeihez mérten is rendszeresen alul 

teljesít, 

– akinek valamelyik tantárgyból tanulmányi eredménye elégtelen. 

A magatartás és szorgalom osztályzatot az osztályozó értekezlet állapítja meg a fenti szempontok 

alapján, de indokolt esetben, többségi szavazással, azoktól eltérhet. 

4.6. A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről az osztályozó tantestületi 

értekezlet dönt. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt 

tanulmányi követelményeket legalább elégséges (2) minősítéssel teljesítette. Osztályt 

iskolánkban csak egyszer lehet ismételni. 

 

5. A jutalmazás formái 

Az iskolában elismerésként a következő írásbeli dicséretek adhatók: 

5.1. szaktanári dicséret szaktárgyi, szakköri munkáért, 

5.2. osztályfőnöki dicséret 
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– az osztályban végzett kiemelkedő munkáért, 

– osztályon kívül az iskola érdekében végzett, kiemelkedő közösségi munkáért, 

– az iskolai versenyek 2-3. helyezettjeinek, 

– a megyei versenyek 4-6. helyezettjeinek, 

– sportversenyek megyei 2-3.. helyezettjének 

 

5.3. igazgatói dicséret 

– három osztályfőnöki dicséret után, a negyedik of. dicséret helyett 

– egyes iskolai versenyek 1. helyezettjének, 

– megyei versenyek 1-3. helyezettjének, 

– sportversenyek megyei 1-3. helyezettjének, 

– az országos versenyeken az első húsz közé jutásért. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók ballagáskor, illetve a tanév végén, a Te Deum 

keretében jutalmazhatók. 

5.4. oklevél 

– hiányzásmentességért, 

– iskolai pályázaton való sikeres részvételért,  

– művészeti, sport és szabadidős tevékenységért 

– közösségi munkáért. 

5.5. könyvjutalom 

– kiemelkedő tanulmányi munkáért, legalább jó (4) magatartási jegy mellett, 

– az iskolai kitüntető jelvény mellé kiemelt könyvjutalomként, 

– az osztály közösségében végzett folyamatos munkáért vagy kiemelkedő 

szervezési tevékenységért legalább jó (4) magatartási jegy és legalább jó (4) 

tanulmányi átlag mellett. 

5.6. az iskolai kitüntető jelvény feltételei: 

– példás (5) magatartás és szorgalom legalább két tanév során, 

– jeles tanulmányi átlag (4,5 – 5,0) és vagylagosan: 

– folyamatos, legalább három éven keresztül folytatott kiváló közösségi 

tevékenységért - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntős 

helyezésért, 

– bármely más országos versenyen elért kiemelkedő eredményért. 

5.7. „NAGY LAJOS-DÍJ” kitüntetés feltételei: 

– négy-hatévi kimagaslóan jó (4,75 – 5,0) tanulmányi eredmény,  

– példaadó közösségi tevékenység iskolai szinten és vagylagosan: 

– országos tanulmányi versenyen 1-10. helyezés, 

– felsőfokú nyelvvizsga. 

5.8. Alapítványi díjak az alapítványban szereplő feltételek szerint. (A részletek 

megtekinthetők a mindenkori Évkönyvben, továbbá az iskola honlapján). 

6. Fegyelmi intézkedések, fegyelmi büntetések 
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Azt a tanulót, aki a Házirendben előírt kötelességeit megszegi, fegyelmi intézkedésben 

vagy - fegyelmi eljárás során - fegyelmi büntetésben kell részesíteni.  

A fegyelmi intézkedések a következők: 

6.1. Szaktanári figyelmeztetés 

– a szaktanár a tanórával, szakkörrel kapcsolatos fegyelemsértésért adhatja, 

– testnevelés órán 3. alkalommal a hiányzó felszerelés miatt  

6.2. Osztályfőnöki figyelmeztetés 

– két szaktanári figyelmeztetés után, a harmadik szaktanári figyelmeztetéssel 

együtt, 

– fegyelmezetlen magatartásért, 

– egy-egy igazolatlan óráért, 

– az ellenőrző elveszítéséért. 

6.3. Osztályfőnöki intés 

– a kötelességek sorozatos elhanyagolásáért, 

– 3 vagy 4 igazolatlan óráért, 

– dohányzásért (elektromos cigaretta is), 

– iskolánkhoz méltatlan magatartásért, 

– az iskola állagában elkövetett szándékos rongálásért, hanyagságért a kártérítés 

kötelezettsége mellett. 

6.4. Igazgatói figyelmeztetés 

– a fentieknél súlyosabb rendbontásért (első alkalommal, az eset súlyosságát 

mérlegelve), 

– az osztályfőnöki intést követő újabb fegyelmi vétség esetén, 

– az iskola bármely dolgozójával szemben tanúsított tiszteletlen, illetve sértő 

magatartásért. 

6.5. Igazgatói intés 

– 5-7 igazolatlan óráért, 

– ismétlődő rendbontásért. 

6.6. Igazgatói megrovás 

– 8-10 igazolatlan óráért és igen súlyos fegyelemsértésért,  

– a Házirend ismételt súlyos megsértéséért. 

6.7. Igazgatói szigorú megrovás záradékkal  

– utolsó figyelmeztetés, mely után a következő (akár kisebb) fegyelmi vétség az 

iskolából való kizárással jár. 

6.8. Az iskola által biztosított kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. 

megvonása 

– Az a diák, aki a Házirend súlyos megszegése miatt bármilyen igazgatói 

fegyelmiben részesül, az adott tanévben az iskola által szervezett külső 

szereplésen, rendezvényen csak igazgatói engedéllyel vehet részt. Eleshet 

továbbá az intézmény által a törvényi előírásokon felül nyújtott juttatásoktól, 

kedvezményektől, támogatásoktól. 
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6.9. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendeletének 53-61. § alapján írásbeli határozattal fegyelmi 

büntetésben részesül.  

Fegyelmi büntetések, tantestületi határozattal: 

– áthelyezés másik osztályba, 

– áthelyezés másik iskolába, 

– eltiltás a tanév folytatásától, 

– kizárás az iskolából. 

6.10. A fegyelmi intézkedéseket és büntetéseket a tanuló ellenőrző füzetébe és az 

elektronikus naplóba is be kell írni. Az ellenőrző füzetbe való bejegyzést a 

szülőnek (gondviselőnek) 48 órán belül tudomásul kell vennie, és ezt 

aláírásával kell igazolnia. A tantestületi büntetésekről az iskola értesíti a 

kollégiumot és hivatalos levélben a szülőket.  

6.11. A fegyelmi eljárás során a tanulónak joga van arra, hogy meghallgassák. 

Biztosítani kell, hogy védekezhessen, és az eljárásban a szülő vagy annak 

megbízottja jelen legyen.  

6.12. KÜLÖNÖSEN SÚLYOS MEGÍTÉLÉS ALÁ ESIK  

– szeszesital fogyasztása iskolában vagy iskolai rendezvényen - az iskolán kívül 

szeszesital fogyasztása italt kimérő vagy más nyilvános helyen (ezt 18 éven 

aluli kiskorúnak törvény is tiltja!), 

– a lopás és a jelentős kárt okozó szándékos rongálás, 

– kábítószerrel való bármiféle tudatos kapcsolat (pl. annak birtoklása, 

továbbadása, árusítása vagy fogyasztása - mindez kimeríti a bűncselekmény 

fogalmát!), 

– az iskolán kívüli közösségi programokon az osztály vagy csoport engedély 

nélküli elhagyása - az eset súlyosságának figyelembevételével, 

– a másik ember ellen irányuló agresszió (bántalmazás, verekedés, testi sértés, 

zaklatás). 

A felsoroltak büntetése első alkalommal, az eset súlyosságát figyelembe véve igazgatói fegyelmi fokozat. 

6.13. A 10-nél több igazolatlan óra az intézményből való kizárást vonja maga után.  

6.14. AZ IGAZGATÓ AZ OSZTÁLYFŐNÖK JAVASLATA ALAPJÁN A 

SZÜLŐKNEK GYERMEKÜK MÁS ISKOLÁBA VALÓ ÁTÍRATÁSÁT 

JAVASOLJA OLYAN ESETBEN:  

– amikor a tanuló kimutatja, hogy iskolánk fegyelmi rendjének, lelkiségének 

megvalósítására (pl. lelki gyakorlatokról, közös szentmisékről való 

távolmaradás) többszöri szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére egyáltalán 

nem törekszik,  

– amikor magatartása veszélyezteti más tanulók és az osztályközösség rendjét, a 

tervszerű oktatási és nevelési munkát, 

– amikor a tanuló teljesítőképessége, ill. teljesítménye messze elmarad iskolánk 

elvárásaitól. 
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III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Hitélet 

1.14. Az iskola megteremti a feltételeket a hitélet gyakorlásához: 

– órarend szerinti közös szentmisékkel - a szentmisékről való késést és 

hiányzást az osztályfőnök kéri számon, igazolatlan késés, illetve hiányzás 

fegyelmi intézkedéssel jár, 

– heti két kötelező hittanórával,  

– évente megrendezett lelkigyakorlatokkal, 

– liturgikus cselekményekben való segítő részvétellel (ministrálás, felolvasás). 

1.15. A hittan rendes tantárgy, osztályzattal értékeljük. Érettségi tantárgyként azok a tanulók 

választhatják, akik papi, vagy szerzetesi pályára készülnek, ill. teológiai tanulmányokat 

szeretnének folytatni. Ettől eltérő esetben érettségi vizsgatárgyként való választása 

igazgatói, ill. hittanári engedélyhez kötött. 

1.16. Diákjainknak ajánljuk a vasárnap esti 18 órai szentmisét a Belvárosi templomban.  

A szentmisékre várjuk a tanulók családtagjait is. 

1.17. A nem katolikus tanulók iskolánkban választhatnak a katolikus és a protestáns hittan 

oktatás között, melyet számukra a gimnáziumban órát adó lelkészük (hitoktatójuk) oktat 

és értékel. Az osztálymiséken, lelkigyakorlatokon és egyéb iskolai szervezésű lelki 

programokon való részvétel számukra is kötelező. 

 

2. Öltözködés és viselkedés normái 

2.5.  

– Tanítási napon a fiúk és lányok tanuláshoz alkalmas kényelmes, a divat 

szélsőségeit kerülő öltözetben jelenjenek meg az iskolában. A jó ízlés határait 

sértő ruházatban megjelenő diákot figyelmeztetjük a megfelelő öltözködés 

fontosságára. Ennek betartása a szülő és az iskola közös felelőssége. 

2.6. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete   

– fiúknak: sötét öltönyt, színben hozzáillő cipőt és zoknit, fehér inget (melyet 

betűrve kell viselni), iskolai nyakkendőt, és iskolajelvényt jelent.   

– lányoknak: térdig érő, vagy legfeljebb annál 10cm-rel rövidebb sötét szoknyát, 

színben hozzáillő harisnyát és cipőt, fehér matrózblúzt, és iskolajelvényt 

jelent.  

2.7. Az ünnepi öltözetet a diákok egész nap viselik, ezzel is kifejezve tiszteletüket az ünnep, 

ill. az ünnepeltek iránt. Az ünnepi öltözet mindig legyen tiszta és rendezett.   

2.8. A hajviselet tiszta, gondozott, szélsőségektől mentes legyen. Különösen ne utánozza 

iskolánk szellemiségétől távol álló csoportok hajviseletét, szokásait. Tilos festett, 

színezett haj, lakkozott köröm, műköröm, valamint a smink viselése. Tilos fiúknak 

fülbevaló viselése, mindkét nemnek testékszer, testük tetoválása stb. Ennek betartása a 

szülő és az iskola közös felelőssége.   
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2.9. A Házirend öltözködési szabályaira vonatkozó pontjainak rendszeres megszegése 

fegyelmi intézkedéseket von maga után. Első szóbeli figyelmeztetést követően az 

osztályfőnök a fegyelmi fokozatok betartásával jelzi a diák és a szülő számára a Házirend 

megszegését.   

2.10. A tanulók felsőruházatukat, tanszereiket és testnevelési felszerelésüket a kijelölt 

faliszekrényben helyezhetik el. A szekrény zárásáért és a benne elhelyezett tárgyakért a 

szekrényt használók felelősek. A faliszekrényekre semmiféle kép, embléma stb. nem 

helyezhető el.   

2.11. A tanulók az utcán vagy az iskolában való első találkozás alkalmával a pedagógusokat és 

az iskola dolgozóit hangosan így köszöntsék: Laudetur Jesus Christus!  

A pedagógusok megszólítása: „Tanár úr kérem…Tanárnő kérem… Atya kérem…” 

2.12. A hetes jelentésének formája: „Atyának, tanár úrnak/nőnek tisztelettel jelentem, hogy az 

osztály (csoport) létszáma … fő, jelen … fő, hiányzik: (név szerint).” A nap dátumát és a 

hiányzók nevét előzőleg felírja a táblára. 

2.13. A heteseket az osztályfőnök névsor szerint jelöli ki. Feladataik: létszámjelentés, a 

szünetekben a rend fenntartása, a terem és a tábla tisztántartása, és a szellőztetés. 

A hiányzó hetest a névsorban következő tanuló helyettesíti. 

2.14. Az első tanítási óra imádsággal és az evangélium felolvasásával kezdődik, az utolsó óra 

imádsággal fejeződik be. Az imák szövegeit a melléklet tartalmazza. 

 

3. Tanórán kívüli csoportos tevékenységek 

3.7. A tanulók közös tevékenységének irányítására, segítésére az intézményben diákkörök 

alakulhatnak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

– legalább tíz diák kell a foglalkozások megindításához, 

– írásban rögzített kérelmet kell benyújtani az igények és célok felvázolásával, a 

szakkört tartó tanár és a jelentkező tanulók nevének és osztályának 

megjelölésével  

3.8. A foglalkozások tartalma művészeti, művelődési, ismeretterjesztő, sport jellegű lehet, 

illetve bejegyzetten működő társadalmi szervezet alapszerveként funkcionálhat. 

3.9. A csoportok jogosultak az intézmény helyiségeinek használatára a nyitvatartási időn 

belül, az ezt meghaladó igény esetén írásbeli kérvénnyel kell az intézmény vezetőjéhez 

fordulniuk, legalább négy héttel a megrendezendő program előtt. 

3.10. Amennyiben az intézmény anyagi helyzete megengedi, a csoport jogosult támogatásra 

helyi pályázat formájában. 

3.11. A csoportok járuljanak hozzá az iskolai, kollégiumi diákélet színesebbé tételéhez, a 

rendezvények szervezéséhez. 

3.12. A tanórán kívüli foglalkozásokat az intézményben kifüggesztett rend szerint tartjuk. 

 

4. Egyéb rendelkezések 

4.1. A digitális napló használatáról  

A digitális napló segítségével a szülő folyamatosan tájékozódhat gyermeke 

érdemjegyeiről, hiányzásairól, továbbá dicséreteiről és elmarasztalásairól.  Ezen felül 

üzeneteket kaphat, ill. küldhet a gyermekét tanító pedagógusoknak. A digitális 

naplóhoz való hozzáférését a tanévkezdést követően az iskola a felhasználói kód, 
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szülőértekezleten történő személyes átadás során biztosítja, ill. igény esetén e-mailben 

küldi meg, ill. pótolja a szülő kérésére. 

4.2. Igen nagy gondot kell fordítani az iskola tisztaságára. A falra, padokra, firkálni, írni, 

karcolni, képet ragasztani nem szabad: ez szándékos rongálásnak minősül. A szemetet a 

szeméttárolóban helyezzük el. Még azt a szemetet is tegye mindenki szemétkosárba, 

melyet nem ő szórt el. A tanterem ajtajára sem kívül (kivéve az osztály megnevezését és 

az órarendet), sem belül nem tehető ki semmiféle hirdetmény, rajz, embléma stb. A 

tanórák befejezése után minden csoport köteles a termet rendezetten maga után hagyni, 

a padokban hagyott holmikért az iskola nem vállal felelősséget. Szándékos károkozás 

esetén az egyén és a közösség egyaránt anyagi felelősséggel tartozik. 

4.3. Az iskolában rágógumi használata a tanítási órákon tilos! 

4.4. Gondatlanul kezelt értéktárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. Nagyobb 

mennyiségű pénz, értékek megőrzése a portánál található, zárható szekrényekben 

lehetséges. 

4.5. Nem lehet behozni az iskolába olyan eszközt, amely elvonja a tanuló figyelmét a 

rendszeres munkától. 

4.6. Digitális adathordozó, mobiltelefon, illetve hang és kép rögzítésére és megjelenítésére 

alkalmas eszköz tanórán csak a tanár utasításai alapján használható. A tanár engedélye 

nélkül hang-, kép- vagy videó felvételt készíteni mind a tanórán, mind azon kívül tilos. 

Ezen eszközöket a diákoknak, az iskola épületén belül a bejáratnál elhelyezett trezorban 

vagy az iskolatáskában kikapcsolt állapotban kell tartaniuk. A tanórára érkező diáknak, a 

nála lévő mobiltelefont, okos eszközt, a tanóra alatt, az osztályban elhelyezett 

telefontartóban kell tárolnia kikapcsolt állapotban. A mobiltelefonok, okos eszközök 

használata az iskola területén belül, tanítási időn kívül is csak a Lajos Caféban és az 

udvaron engedélyezett a diákok számára. Ha a tanuló a fenti eszközöket az engedélyezett 

helyeken kívül használja, akkor azt a tanár elveheti. Első esetben szóbeli figyelmeztetés, 

az ezt követő újabb engedély nélküli használat osztályfőnöki figyelmeztetést, majd a 

további használat számától és súlyosságától függően különféle igazgatói fokozatok 

kirovását vonja maga után. Puskázással azonos elbírálásban részesül az, akinél a tanár 

számonkérés alatt bekapcsolt állapotban lévő mobiltelefont, okos eszközt talál. 

Vészhelyzet esetén a mobiltelefon használata engedélyezett. 

4.7. Hirdetések kifüggesztéséhez az osztályban osztályfőnöki, a szaktermekben szaktanári, 

egyéb helyeken igazgatói engedély szükséges. 

4.8. A dohányzás (elektromos cigaretta is) és az alkoholfogyasztás az iskola minden 

helyiségében és udvarán, az iskola körzetében, az iskolai rendezvényeken, továbbá a 

vonatkozó törvény értelmében közterületen is tilos, megszegése fegyelmi vétség. 

4.9. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a 

rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, 

felszereléseit. 

4.10. Iskolánkban az internet használata kötelességekkel is jár. 

– A tanulóknak meg kell tartaniuk az iskolai hálózat valamint az 

internethasználatra vonatkozó általános szabályokat. Aki ezek ellen vét, 

azoktól az internet használatának jogát megvonjuk.  
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– Az internet nem minden szolgáltatása ingyenes. A szolgáltatók jelzik, ha az 

elérésért fizetni kell, tehát véletlenszerűen ezek az oldalak nem érhetők el. 

Amennyiben a tanuló nem ingyenes szolgáltatásokat használ, a szolgáltatás 

díját a szülőknek meg kell téríteniük, és a tanulót kizárjuk az internet szabad 

eléréséből. 

– A hálózatra „kilépve” a diákok iskolánkat képviselik, így „hálózati 

magatartásuknak” meg kell felelnie az iskola szellemiségének. Ez az iskolán 

kívüli internetes tevékenységre is vonatkozik, pl. facebook, youtube, stb. 

– A fenti kötelezettségek megszegése az internethasználattól való eltiltás mellett 

szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói büntetést is jelenthet. 

– Az interneten való botrányt keltő és az iskolához méltatlan megjelenés 

fegyelmi felelősséggel jár. 

4.11. A tanuló köteles a tanítási órákról, a diákmisékről és az iskola által szervezett 

rendezvényekről való távolmaradását szülői vagy orvosi írással igazolni, amit az ellenőrző 

könyvbe is be kell vezetnie az orvosnak. Amennyiben a diák az iskola érdekében, 

engedéllyel hiányzik, hiányzását az osztályfőnök az elektronikus naplóban igazolja.(lásd: 

DINA „iskolaérdekben”) A szülő tanévenként legfeljebb 3 napot igazolhat az ellenőrző 

könyvben. Az orvosi igazolást a szülőnek (kollégiumi nevelőtanárnak) is alá kell írnia. Az 

igazolást a visszaérkezést követő 8. munkanapig az osztályfőnök számára át kell adni. A 

tanuló szakorvosi vizsgálatra szülői kérelem esetén osztályfőnöki engedéllyel távozhat az 

iskolából. Egy tanév folyamán tíz órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanulónak 

el kell hagynia iskolánkat. A tanuló egy tanévi igazolt és igazolatlan mulasztása nem 

haladhatja meg a 250 órát, illetve egy tantárgyból hiányzásai a tanítási órák számának 30 

%-át.  Ellenkező esetben a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§-a alapján, a mulasztó 

tanulókat az igazgató, ill. a szaktanár osztályozó vizsgá(k)ra kötelezheti. 

Tartós hiányzás esetén az igazolást minden hónap végén el kell juttatni az 

osztályfőnökhöz. 

4.12. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély 

megadásáról 3 nap terjedelemig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés 

során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, eddigi 

mulasztásainak mennyiségét és azok okát. A tanuló tanítási óráról való késését és 

hiányzását a pedagógus az elektronikus naplóban rögzíti. Pécsi és bejáró diákok 

megbetegedése esetén a hiányzás kezdetén a szülőknek telefonon vagy személyesen be 

kell jelenteniük a távolmaradás okát vagy a titkárságnak, vagy az érintett osztályfőnöknek. 

A kollégista diákok megbetegedését a nevelőtanár is jelenti az iskolának. 

4.13. A testnevelésből felmentetteknek az órákon tornacipőben jelen kell lenniük, ha az első, 

illetve utolsó óra testnevelés, nem kell az órára bejönni. Testnevelés órára felszerelés 

nélkül érkező tanulóink fegyelmi büntetésben részesülnek. 

4.14. Testnevelés órákon kötelező viselet az osztályonként egységes, ciszterci címeres póló. 

4.15. A 9. évfolyam minden osztálya, a tanév során két hónap időtartamban köteles 

úszásoktatáson részt venni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosítása szól az úszásoktatásról: „Amennyiben a testnevelésóra keretében 

megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben 

nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy 
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tanítási napon összevonva lehet megszervezni.” (11. A §). Az iskola kezdő és haladó 

csoportban biztosítja az úszásoktatást. Cél a vízbiztos úszótudás megszerzése, valamint 

az úszótudás fejlesztése. A foglalkozásról azok a sportolók kapnak felmentést, akik 

valamilyen vizes sportot űznek, és ezt igazolják is. A más igazolt sportolóknak nem jár 

felmentés a foglalkozás alól. Azok a diákok, akik betegség miatt nem tudnak egy-egy 

alkalmat teljesíteni, folytatólagosan a következő osztályhoz csatlakozva pótolják a 

hiányzó órákat. A foglalkozásokat vizsga zárja, melyre egy 2 értékű osztályzatot kapnak a 

tanulók.  

4.16. A mindennapos testnevelést a diákok teljesíthetik a testnevelés munkaközösség által 

elfogadott külsős helyszíneken is, de ennek anyagi vonzatát nekik kell vállalniuk. A 

testnevelők ezeknek a foglalkozásoknak a látogatását ellenőrizhetik. Ha egy diák nem jár 

az általa választott külső helyszínre, azzal fegyelmi vétséget követ el, amiért a megfelelő 

fegyelmi fokozatra számíthat, és a mindennapos testnevelés kötelezettségének ezután 

csak iskolai foglalkozás keretében tehet eleget. 

4.17. Szorgalmi időben 730-1220 óráig még üres óra (lyukasóra) esetén sem szabad elhagyni az 

iskola területét, kivéve, ha az osztályfőnök, helyettese vagy a vezetőség egyik tagja kilépőt 

ad. Az osztálymiséket követően a tanulóknak közvetlenül az iskolába kell visszamenniük, 

egyéb helyre való eltávozásuk az iskola elhagyásának minősül, és ugyanezen szabályok alá 

tartozik. Szorgalmi időben az iskola engedély nélkül való elhagyása fegyelmi vétségnek 

számít. Kilépő csak szülői kérésre vagy rendkívül indokolt esetben adható. 

4.18. A késések értékelése 

– Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit 

igazolnia kell. 

– A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 

idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.  

– Az elkéső tanulónak a tanóra legkisebb megzavarásával kell a tanórába 

bekapcsolódnia, de a tanóráról nem zárható ki! 

4.19. A Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni minden, a tanulók nagyobb közösségét 

érintő kérdésben. A tanulók nagyobb közösségének minősül az intézmény tanulóinak, 

illetve egy-egy évfolyamának legalább 50 %-a vagy egy azonos tevékenységi körű 

csoport. 

4.20. Az intézmény hétköznap reggel 7 órától este 9 óráig tart nyitva. 

– A nyitvatartási időn belül a titkárság reggel 8-tól délután 3 óráig fogad 

ügyfeleket, a diákok számára a félfogadási idő délelőtt 9 órától 12 óráig és 14 

órától 15 óráig tart. 

– A tanítási időn kívül az intézményt csak igazgatói engedéllyel lehet használni, 

a kulcsot a felelős pedagógusnak a portás adja oda. 

– Az iskolában délután csak előre bejelentett foglalkozás tartható. 

– A nyári szünetben az iskola titkársága szerdán 9-12 óráig ügyeletet tart. 

– Az iskola létesítményeit – amennyiben ez a diákok jogait nem sérti – 

hasznosítani lehet, az ebből származó bevételt iskolai célokra kell 

felhasználni. 
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4.21. Tűzriadó és egyéb veszély esetén a kijelölt és begyakorolt módon kell elhagyni az 

épületet. 

4.22. A tantárgyválasztással, annak módosításával összefüggő eljárási kérdések 

– Az iskola igazgatója minden év március közepéig elkészíti és közzéteszi a 

szabadon választható tantárgyakról, illetve a felkészítés szintjéről szóló 

tájékoztatót. 

– A tanuló a munkatervben meghatározott határidőig adhatja le a tantárgy és a 

felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. 

– A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását szeptember 

második hetéig. 

– A tanuló választása egy tanévre szól, azt leadni év közben csak egy 

alkalommal, igazgatói engedéllyel és az érintett szaktanár véleményét kikérve 

lehet.  

4.23. Balesetvédelmi előírások 

– Év elején minden tanuló tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatásban részesül.  

– Ennek tudomásulvételét aláírásával igazolja. 

– A balesetek megelőzése, elkerülése céljából az iskola területén fegyelmezett, 

mások testi épségét nem veszélyeztető magatartást kell tanúsítani. 

– Bármilyen balesetveszélyt haladéktalanul jelenteni kell az ügyeletes tanárnak 

vagy az iskolatitkárságon, vagy a gazdasági irodában. 

– A testnevelésórákon, a tanuló kísérletek alkalmával, gyakorlati 

foglalkozásokon a feladatokat kizárólag a szaktanár utasítása szerint lehet 

elvégezni. 

– Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó) esetén az 

épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a tantermekben 

található tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni. 

– A balesetet és sérülést a tanuló azonnal jelenteni a tanárnak, aki köteles: 

– intézkedni a megfelelő orvosi ellátás biztosításáról, 

– a szülőt telefonon értesíteni a baleset bekövetkezéséről, 

– tájékoztatni az iskolavezetést a baleset bekövetkezéséről. 
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4.24. Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

A diákok tankönyvellátását az iskola - Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II. 

28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről - című dokumentum, VIII-X. fejezet, 23-36. §-ának szabályai 

szerint szervezi meg. Minden diák márciusban megkapja a saját osztálya következő 

tanévre vonatkozó tankönyvcsomagjának jegyzékét. A szülő a jegyzéken megjelöli azokat 

a könyveket, amelyeket nem kér, aláírásával hitelesít, az osztályfőnök által visszajuttat a 

tankönyvfelelősnek. 

Az állam által biztosított ingyenes tartós tankönyveket a diákok az iskola könyvtári 

állományából kölcsönözhetik és a tankönyvhöz kapcsolódó feladatok után, megkímélt 

állapotban ide kell visszaadniuk. A kölcsönzés feltételeit és szabályit a Könyvtári SZMSZ 

szabályozza. 

A tankönyvek átvételének pontos részletei, az iskola honlapján tekinthetők meg. 
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IV. A KOLLÉGIUM RENDJE 
 

Az iskolában előírt jogok és kötelességek értelemszerűen vonatkoznak a kollégium minden diákjára, 

beleértve azon diákokat is, akik nem gimnáziumunk tanulói, hiszen működése ugyanazon elvekre és 

pedagógiai programra épül. 

A házirend a közösségi élet szabályainak minimumát jelenti. Ennek ismerete és betartása, az egyén és a 

közösség érdekében védelmet nyújt, és fejlődésük érdekében fogalmaz meg alapelveket. 

 

1. Napirend 

630  Ébresztő. A tanuló 700 óráig köteles felkelni és ágyát rendbe tenni.  

630 – 730 Tisztálkodás, reggelizés, rendrakás, felkészülés az iskolalátogatásra. A 

reggelizést 730-ig be kell fejezni. 

745  A tanítási órák kezdete az iskolákban. 

745 - 830 Azon kollégistáknak, akiknek nincs első órájuk, szabadfoglalkozás a 

kollégiumban. 

830   A kollégium hálóit és folyosóit minden tanuló köteles elhagyni. 

830 – 1200 Takarítás a kollégiumban, melynek időtartama alatt a hálókban és a folyosókon 

tanuló nem tartózkodhat.  

1200  A kollégium folyosóinak és hálóinak nyitása. 

1200 – 1530 Ebéd, szabad kimenő.  

1530 – 1545 Felkészülés a stúdiumra. 

1545 – 1700 Stúdium I. 

1700 – 1720 Stúdiumközi szünet. 

1720 – 1800 Stúdium II. 

1830 – 1900 Vacsora. A vacsorázást 1900-ra be kell fejezni. 

1900 – 2130 Kollégiumi foglalkozások, programok, kedvezményes esti kimenő. 

2130 – 2145 Felkészülés a takarodóra, tisztálkodás, átöltözés, stb. 

2130 – 2145 Létszámellenőrzés és a szoba rendjének értékelése. 

2145  Lefekvés, villanyoltás, elcsendesedés. 

Megjegyzés 

1930 – 2130  Stúdium III. a kijelölt teremben a tanulni szándékozóknak, illetve akiknek a 

kollégiumi tanár előírja. 

2130 – 2300  Tovább tanulási lehetőség, a kijelölt teremben, a kollégiumi tanár engedélyével. 

2. Foglalkozások 

– Kötelező kollégiumi foglalkozás: csoportos és egyéni foglalkozás a pedagógus 

irányításával. 

– Kötelezően választott foglalkozás: a pedagógus vezetésével - meghatározott 

óraszámban - a tanuló választása szerint köteles részt venni (pl. szakkör) 

– Szabadon választható foglalkozás: a kollégiumi kínálatból a tanuló igénye 

alapján választhat egyéni- vagy csoportos foglalkozást, részvételi 

kötelezettséggel. 

A foglalkozások alól felmentést a csoportvezető, - illetve az ügyeletes nevelőtanár adhat. 
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3. A kollégisták jogai 

– A kollégista jogosult a kollégium eszközeinek, felszereléseinek, helyiségeinek 

rendeltetésszerű igénybevételére az írásbeli, illetve szóbeli használati 

tájékoztatók szerint. 

– Minden kollégista részt vehet a kollégium által szervezett kulturális, sport, 

természetjáró stb. rendezvényeken. 

– A kollégista joga, hogy tanulásához segítséget kérjen és kapjon. 

– A kollégista bármilyen ügyben kifejtheti véleményét, javaslatot tehet, 

védelmet és képviseletet kérhet a nevelőtanároktól és a kollégium vezetőjétől. 

– A kollégistának joga van a pihenéshez, amely jog érvényesülésében nem 

korlátozhatják egymást, az esti villanyoltástól a reggeli ébresztés idejéig tartó 

időszakban. 

– A kollégista jogosult a kollégium biztosította egészségügyi ellátás 

igénybevételére. 

– A kollégista diákképviseletét a kollégiumi diákönkormányzat látja el, amelynek 

munkáját a kollégiumvezető által megbízott kollégiumi nevelőtanár segíti. A 

kollégiumi DÖK elnöke egy 11-ik évfolyamos kollégista, tagjait pedig a 9-12. 

évfolyamok 2-2 kollégistája, egy Lajosista és egy külsős diák alkotja.  

– A kollégistának jogában áll, hogy érdeklődési körének megfelelően részt 

vegyen a kollégiumban és azon kívül működő szakkörök és önképzőkörök 

munkájában. E tevékenysége nem sértheti a kollégium szellemiségét és 

kollégiumi kötelezettségeit. 

– A kollégista bekapcsolódhat Pécs város és lakóhelye közéleti és egyházi 

tevékenységébe. 

– A kollégistának 630 – 2120 között joga van a teakonyha használatára, amely 

helyiség a vízforraló, szendvicssütő és minden egyéb, az étel elkészítését 

szolgáló elektromos eszköz használatának kizárólagos helye. 

– A hét utolsó tanítási napján a tanuló hazautazhat. A hazautazónak 1600-ig kell 

elhagynia a kollégiumot. Aki hétvégére a kollégiumban szeretne maradni, az 

csütörtök este, illetve az utolsó tanítási nap előtti este, villanyoltásig jelezze 

szándékát az ügyeletes nevelőtanárnak, bennmaradásának indokával együtt. 

– A kollégium fegyelmi, felvételi stb. határozatai ellen a kollégiumvezetőhöz, 

másodfokon az intézmény igazgatójához lehet fellebbezést benyújtani. 

– A kollégiumi felvétel esetén a tanuló legfeljebb egy évre jogosult a kollégiumi 

elhelyezésre. 

– A felvétel elbírálásakor a tanuló magatartását, szociális helyzetét, tanulmányi 

eredményét is figyelembe veszik. 

– A kollégista értéktárgyainak megőrzését a nevelőtanártól kérheti. A tanulónál 

lévő értéktárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal. 

 

4. A kollégisták kötelességei 

– A kollégiumban lakó valamennyi tanuló munkájával, tanulásával, 

fegyelmezettségével, kulturális tevékenységével növelje a kollégium jó 

hírnevét! 
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– A tanulók szabályszerűen rendezzék a kollégiumba való beköltözésükkor és 

kiköltözésükkor az ideiglenes be- és kijelentkezésüket. 

– Minden tanuló védje a közösségi és személyi tulajdont, a kollégium 

felszerelési és berendezési tárgyait gondosan és rendeltetésszerűen használja, a 

rongálást akadályozza meg. A bútorok felületét óvni kell mindenféle 

sérüléstől. Szándékos károkozás esetén fegyelmi és anyagi felelősséggel 

tartozik a diák. 

– A kollégista kötelessége, hogy aktívan és kezdeményezően vállaljon részt a 

csoportra bízott közösségi feladatok elvégzésében, mozdítsa elő az intézmény 

kitűzött céljainak teljesítését. 

– A következő havi kollégiumi étkezési díjat, minden tanuló köteles az erre a 

célra kijelölt napokon a pénztárban befizetni. Az étkezés megrendelésének 

elmulasztása esetén, a következő hónap első tanítási napjától, mindaddig nem 

étkezhet a kollégista a kollégiumi menzán, amíg mulasztását nem rendezte.  

– Az étkezés lemondásának határideje az érintett napot megelőző nap, az esti 

villanyoltásig, amit az ügyeletes tanár továbbít a pénztár felé. Az otthonról 

érkező telefonos lemondást, pénztárzárás után a portás is rögzítheti, amit 

másnap reggel továbbít a pénztárnak. 

– A kollégium minden tanulója tartsa meg a higiéniai előírásokat, tisztaságát 

ápolja, ruházatát, eszközeit, felszerelési tárgyait, valamint az általa használt 

helyiségeket tartsa rendben. 

– A kollégista kötelessége, hogy az ebédlőben mindig a kulturált étkezésnek 

megfelelő öltözetben jelenjen meg. Az étkeztetések ideje alatt hiányos 

öltözetben, pizsamában, tilos az ebédlőben tartózkodni. 

– A beteg tanulók ágyneműjüket magukkal hozva költözzenek be a 

betegszobába, vegyenek részt az orvosi vizsgálaton, és tartsák be az orvos 

utasításait. 

– A tanulók pontosan jelenjenek meg a kollégiumban előírt foglalkozásokon, 

azokon aktívan vegyenek részt, a napi- és heti rendet, a hazautazás és 

eltávozás szabályait tartsák meg. 

– Hazautazásról, a következő tanítást megelőző nap este 21 óráig kell 

visszaérkezni. Ettől eltérni csak a csoportvezető nevelő engedélyével és szülői 

igazolással lehet. Amennyiben a házirendben meghatározott időben nem 

érkezik vissza a kollégista, erről a szülő köteles az ügyeletes nevelőtanárt 

tájékoztatni. 

– A tanuló tájékoztassa szülőjét, gondviselőjét a kollégiumi előírásokról, 

melynek alapján a szülő megismeri a kollégium belső életét, gyermeke 

közösségéhez való viszonyát. 

– A tanuló köteles tiszteletet tanúsítani a pedagógusok és más intézményi 

dolgozók iránt.  

– A tanulóknak mindent el kell követniük, hogy tanuló- és hálótársaikkal baráti, 

udvarias, szeretetteljes közösségi kapcsolatot építsenek ki. Legyenek 

segítőkészek társaikkal szemben. Segítsék a kisebbeket, kerüljenek mindenféle 

durvaságot. A közös helyiségek használatánál legyenek figyelmesek társaikkal. 
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– A tanulók kötelesek a tanulmányi rendet és az intézményi előírásokat 

megtartani: 

– kimenőről pontosan beérkezni, 

– stúdiumon részt venni, s ott a tanulmányokkal foglalkozni, 

– a kimenőfüzetet a kollégiumból való kilépéskor a portára leadni, visszaérkezés 

után a kollégium tanáriban leadni, 

– általános kimenőn túli elfoglaltságot, állandó kimenőt a nevelőtanárral 

megbeszélni, az elfoglaltság vezetőjével aláíratni, 

– hétközi hazautazásra nevelőtanári engedélyt kérni és szülői kikérőt hozni, ami 

lehet telefonos kikérő is még az utazás megkezdése előtt, 

– az iskolába pontosan elindulni és időben megérkezni, 

– rosszullétről vagy más rendkívüli eseményről az éjszakai ügyeletes tanárt 

haladéktalanul értesíteni, 

– tűzriadó és egyéb veszély esetén a kollégiumot a kijelölt irányban azonnal 

elhagyni, 

– fürdést, mosást kizárólag a kijelölt időben végezni. 

 

5. Fegyelmi felelősség 

Fegyelmi felelősséggel tartozik a kollégista a kollégium rendjének megsértéséért. 

 

 Súlyos megítélésű cselekmények: 

– lopás, 

– szándékos rongálás, 

– szeszesital fogyasztása, 

– kábítószerrel történő kapcsolat, 

– más ember ellen irányuló agresszió, 

–  a kollégium engedély nélküli elhagyása. 

 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért a következő fokozatú fegyelmi büntetés 

– szabható ki. 

– nevelőtanári figyelmeztetés 

– nevelőtanári intés 

– nevelőtanári megrovás 

– kollégiumvezetői megrovás 

– kizárás 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell 

venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 

véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. A fegyelmi büntetésről értesítést kap a szülő, az 

osztályfőnök és bevezetésre kerül az iskolai naplóba is. 

 

6. Egyéb rendelkezések 

– A Házirend kollégiummal kapcsolatos részének az iskolai részre vonatkozó 

utalásai a más gimnáziumba járó kollégistákra is egyaránt érvényesek. 
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– A kollégium területére kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkező diák nem 

léphet. Idegenek a kollégium területén csak tanári engedéllyel és kíséretével 

tartózkodhatnak. 

– A kollégium a szülőkkel telefonon, írásban, személyesen tart kapcsolatot. 

Ennek érdekében minden kollégista köteles a szülők lakcím- vagy 

telefonszám-változását csoportvezető tanárával azonnal közölni. 

– A kollégium rendjének, fegyelmének és nyugalmának biztosítása érdekében, a 

kollégiumi tanárok rendszeresen ellenőrzik a hálószobákat. 

– A hálószobák falára és azok ajtóira, a szekrényekre kívül és belül, továbbá az 

íróasztalokra stb. semmilyen kép nem helyezhető el. 

– A hálószobák ablakán tilos a járókelők felé, ismerősöknek kikiabálni, tilos 

bármit is kidobni, tilos és életveszélyes az ablakpárkányra kiülni. 

– Minden kollégistára vonatkoznak, a Házirend „Az iskolán kívüli magatartás 

normái” fejezet 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 és 3.5 pontokban megfogalmazott szabályai. 

– Kollégistáról készített és az internetre feltett fénykép az iskolai rész „Egyéb 

rendelkezések” 4.9 pontja szerint kerül megítélésre. 

– Az internet használatára a kollégium számítástechnika termében, tanári 

felügyelet mellett van lehetőség. Stúdiumidőben a csoportvezető tanár 

engedélye szükséges. A rendetlen viselkedés, erkölcstelen oldalak 

megtekintése, a számítástechnika terem használatának egy időre való 

megtiltását vagy más fegyelmi intézkedést von maga után, az eset 

súlyosságának függvényében. 

– Saját számítógép, mobiltelefon és egyéb technikai eszköz használata kizárólag 

a villanyoltás időpontjáig, 2145-ig engedélyezett. Az ezen túli használata 

fegyelmi intézkedést von maga után. 

– Tűzvédelmi okok miatt a különböző töltőket (telefon, elem stb.), adaptereket 

a használat után ki kell húzni a hálózatból. 

– A klubszoba használatára 2130-ig van lehetőség. Ettől eltérés az ügyeletes 

tanár engedélyével lehetséges. 

– A kollégium a délutáni foglalkozások – stúdium, csoportfoglalkozás, 

felzárkóztatás stb. – megtartására, az intézmény igazgatójának engedélyével, 

az iskola kijelölt osztálytermeit használja. Sport- és szabadidős foglalkozások 

céljára az iskola udvarán a sportpályát, a pingpongtermet és meghatározott 

időben, felügyelet mellett a sportcsarnokot használja. Alkalmi foglalkozások, 

előadások megtartására külön kér termet a kollégium az iskola igazgatójától. 

– A kollégiumi foglalkozások heti időtartama csoportonként 14 óra felkészítő 

és 10 óra szabadidős foglalkozás. 

– Minden kollégista számára kötelező a heti 15 óra foglalkozás, amiből 1 óra 

csoportfoglalkozás, 1 óra szabadon választott szabadidős foglalkozás, a többi 

13 óra tantárgyhoz kapcsolódó foglalkozás. 

– A kollégisták számára napi három étkezést biztosít az intézményben működő 

konyha. Az étkezéseket a testi, szellemi egészség és a munkabírás érdekében 

mindenki vegye igénybe. Indokolt esetben legfeljebb a hétfői reggeli és a 

pénteki ebéd mondható le a szülő beleegyezésével. 
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– Az újonnan felvételizőket – sikeres felvételi vizsga estén, kérelem benyújtása 

után – felvesszük a kollégiumba.  

– A kérelmek elbírálásának eredményéről minden kérelmező értesítést kap. Az 

elutasított kérelmezők az értesítésben megadott határidőn belül 

fellebbezhetnek a kollégium vezetőjénél. A fellebbezésekről a határidő 

leteltének napjáig, a nevelőtestület dönt. 

– A tanév elején történő beköltözésre minden kollégista köteles orvosi igazolást 

hozni a háziorvosától.  

– A kollégiumból történő hazautazás a tanítási év folyamán nem lehet kötelező. 
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V. MELLÉKLETEK 

 
I. számú melléklet  

 

 

 

 

II. számú melléklet 

 

Az alábbi nyilatkozat a szülők és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma közötti 

szerződésnek minősül, melynek alapján a szülők vállalják az abban foglaltakat, különös tekintettel a 

súlyos megítélés alá eső fegyelmi kérdésekre, az igazolatlan hiányzások következményeire, a megjelenési 

és viselkedési normákra.  

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott tanuló és szülei (gondviselője) 

a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma Házirendjét 

áttanulmányoztuk, a gyermek tanulmányainak idejére elfogadjuk. 

 

 

Pécs, ........  ………. …. 

 

……………………………  …………………………… 

 tanuló aláírása  szülő (gondviselő) aláírása 

Tanítás előtti ima 
 

Tanítást lezáró  imádság 

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és 
Szeretet Lelke, 

adj nekünk jó lelket, 
kedvet, szorgalmat és kitartást  
ahhoz a munkához, amelyre meg-hívtál! 

Világosítsd meg értelmünket, 
hogy a természetben és az emberi életben 
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy 
szándékait! 

Nevelj és alakíts bennünket, 
hogy egész életünkben alkalmasak 
legyünk az igazság szolgálatára, 
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát 
 

KRISZTUS, A MI URUNK ÁLTAL. Ámen. 
 

Urunk Jézus Krisztus! Te vagy az út, 
amelyen járnunk kell, az igazság, amelyet 
keresünk, az élet, amely egyetlen 
boldogságunk.  

Hálát adunk mindazért a sok jóért, 
amelyben ma részesültünk.  

Áldd meg Egyházunkat, hazánkat, 
szüleinket és tanárainkat! 

Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük 
egymást és minden embert, ahogy a Te 
tanítványaidhoz illik. Add, hogy 
eredményeink és kudarcaink egyaránt 
tehozzád vezessenek. 

Ámen. 
 

MAGYAROK NAGYASSZONYA! 
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! 

 




